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Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  

bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.  



ĮŽANGA 

Mokinių patyriminės veiklos konferencija Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje – tradicinis rengi-

nys, organizuojamas nuo 2016 m.  

Konferencijos metu gimnazistai pristato atliktą tiriamąją veiklą ir jos rezultatus. Tyrinėdami, 

padedami mokytojo, mokiniai pasiekia įspūdingų rezultatų įvairiose mokomųjų dalykų srityse: gam-

tos ir socialinių mokslų, matematikos, kalbų, literatūros, verslumo, dailės, fizinio ugdymo.  

Bendrų, mokinio ir mokytojo, tiriamųjų veiklų pristatymas kasmet žavi savo gilumu, atradi-

mais, įžvalgomis. Pranešimų tematika – senelių praeities istorija, tautosaka, inžinerinių modelių kūri-

mas ir pritaikymas, ekologija ir t.t. Daugiau kaip keturiasdešimties mokinių parengtus pristatymus 

gimnazijos aktų salėje ir Informacijos centre išklauso gimnazistai ir svečiai – kitų mokyklų mokiniai.  

Džiugu, kad 2022 m.  konferencijoje, kuri buvo skirta  Sūduvos metams paminėti, dalyvavo 

svečių iš kitų rajono ugdymo įstaigų: skaityti pranešimų atvyko  Pilviškių „Santakos“ ir Kybartų 

Kristijono Donelaičio gimnazijų, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokiniai, ku-

rių pranešimai išties buvo aktualūs ir įdomūs.  

Tiriamoji veikla iš mokinio reikalauja domėjimosi, valios pastangų, gebėjimo komunikuoti, vi-

sapusiškai mąstyti. 

Didžiuojamės gimnazijoje puoselėjama tradicija, kuomet yra sudaromos sąlygos mokiniams 

atsiskleisti, patirti ieškojimo sunkumus ir atradimo džiaugsmą.  

 

                                                                                  Arūnas Serneckas, 

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktorius 
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Pranešėja Lėja Lenčiauskaitė, IA klasės mokinė 

Konsultavo mokytoja Vilma Balandienė 

SUVALKIETIŠKŲ KANKLIŲ ISTORIJA 

 Tikslas: Pasidomėti ir  pr istatyti kanklių atsiradimo istor iją,   ypatingą dėmesį skir iant su-

valkietiškoms kanklėms ir taip prisidėti prie Sūduvos krašto metų paminėjimo.  

 Kanklių ir skambinimo jomis tradicija buvo perduo-

dama iš kartos į kartą, todėl gana autentišku pavidalu jos 

mūsų dienas pasiekė iš seniausių laikų. Ši tradicija Lietu-

voje niekada nebuvo nutrūkusi. Ją tęsia tiek senieji, tiek 

jaunieji kanklininkai. Du paskutinius dešimtmečius tradici-

nės kanklės išgyvena renesansą, 

 Įvairiose pasaulio dalyse, skirtingose kultūrose muzikos instrumentai turėjo realius prototipus ir 

buvo tų prototipų sudvasinti modeliai. Kanklių virtimas muzikos instrumentu buvo labai ilgas ir sudė-

tingas. Jame tarpinę grandį – karstą – rado šiaurės rytų Aukštaitijoje. XX a. pradžioje aptikti ritualinių 

tradicijų atgarsiai. Kankliavimas čia taikytas ypatinga meditacija. Skambinama kambaryje tik sau ir tik 

reglamentuotu laiku, kai paros šviesusis metas pereina į tamsųjį. Instrumento gamyba jau tiesiogiai 

siejama su žmogaus mirtimi. Kai miršta žmogus, tada einama į girią, kertama geriausias aukštesnėje 

vietoje augantis medis ir iš jo viršūnės gaminamos kanklės, manoma, kad tada kanklių „balsas“ geriau 

išgaunamas. 

 Pirmą kartą istorijoje kanklės paminėtos maždaug IV tūkstm. prieš Kristų. 

  

 

                                            Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 

 

 

 Pav. Suvalkietiškos kanklės 
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Parodą ruošė  I klasių mokiniai 

Konsultavo mokytoja Jurgita Rutkauskienė 

PARODA: „SŪDUVAI IR SŪDUVIEČIAMS“ 

 Viena  iš svarbiausių žinojimo ir patyrimo sričių žmogui yra  jo krašto tradicijos.  Vilkaviškio 

„Aušros”  gimnazijos mokiniai savo krašto istoriją pažįsta, puoselėje ir atkartoja technologijų pamokose. 

 Savo kūrybiniuose darbuose mokinai atkartoja senolių puoselėtas rankdarbių subtilybes, spalvų 

kompozicijas, ornamentus.  

 2022 m. kovo mėnesį gimnazijoje vykusios mokinių patyriminės konferencijoje, kurios tema 

„Sūduvos metai“, buvo pristatyta pirmų gimnazijos klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Sūduvai ir 

sūduviečiams“. Šioje parodoje buvo eksponuojami moksleivių kūrybiniai darbai, vienaip ar kitaip 

atspindintys Sūduvos krašto simboliką. Gimnazijos bendruomenė ir svečiai turėjo galimybę pasigrožėti  

įvairiomis technologimis sukurtais darbeliais. Parodoje buvo galima išvysti popieriaus karpinių su augalų 

motyvais, taip pat siūtų ir nertų gaminių. Akį džiugino ir popieriaus darbeliai: tai gėlių kompozicijos, pop-

ieriaus plastikos menui priskiriamos kompozicijos su Sūduvos kraštui būdinga simbolika.  

 Pagrindiniais parodos akcentais tapo, 2022 m. technologijų olimpiados „Kūrybos virusas”  I ir II eta-

po IB kl. mokinės Patricijos Plečkaitytės ir IIB kl. mokinės Elenos Černauskaitės kūrybiniai darbai. Dar 

vienas ypatingas eksponatas šioje parodoje buvo IC kl. mokinės Gabijos Kupčinskaitės, žengiančios 

pirmuosius žingsnelius aprangos dizaino srityje, kūrybinis darbas. Mokinė parodoje pristatė savo siūtą, 

puošnią, išskirtinio dizaino prijuostę.  

 Ačiū kuriantiems ir savo kūriniais mus džiuginantiems mokiniams.  

 

                                                                                                    Jurgita Rutkauskienė 

Dailės ir technologijų mokytoja  

Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 
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Pranešėja Kamilė Šlekytė, IIIE klasės mokinė 

Konsultavo mokytojos: Virginija Pačkauskaitė-

Venckūnienė, Jūratė Dapkūnaitė 

DĖL ŽMOGIŠKUMO REIKIA VISKĄ PAAUKOTI,  

TIK NE PATĮ ŽMOGIŠKUMĄ 

„Dėl žmogiškumo reikia viską paaukoti, tik ne patį žmogiškumą“ – toks užrašas buvo knygelė-

je tarp asmeninių Simo Kudirkos daiktų, paliktų JAV pakrančių apsaugos laive „Vigilant“.  Šiek tiek 

keistai jaučiuosi, nes  nemažai europiečių peržiūrėję filmą „Šuolis“ skandavo jo vardą, plojo atsistoję, 

jo pabėgimo istorija įtraukta į JAV mokyklų mokymosi programas, o aš nebuvau  nieko girdėjusi apie 

šį asmenį. Dar keisčiau, nes šis žmogaus jau  apie 15 metų gyvena Pilviškiuose, vos 16 kilometrų nuo 

mano gimtojo Vilkaviškio miesto. Tad net  nesitikėjau, kad toks narsus, jau garbingo amžiaus  bebai-

mis  mano kraštietis  dar gyvena tarp mūsų. Gyva muziejinė vertybė. Laisvės troškimo simbolis.  

Žmogus – kurio pasakojimai įkvepia ir moko gyvenimo tiesų kiekvieną. Taigi kartu su auklėtoja 

(pastaba istorijos mokytoja V . Pačkauskaitė-Venskūnienė) vieną sekmadienio rytą išvykome į susitiki-

mą su Simu. Prie šiltos kavos puodelio  senukas nuoširdžiai ir atvirai papasakojo apie savo sunkų gy-

venimą, pasidalino savo skaudžiomis patirtimis, kurios iki šiol yra išlikę,  aitrina sielą. Pažintis su Si-

mu Kudirka paliko didžiulį įspūdį. Man, kaip jaunam XXI amžiaus žmogui, jau  nesuprantančiam so-

vietinės Lietuvos žmonių gyvenimo peripetijų, buvo labai įdomu išgirsti tokio įkvepiančio, apsiskai-

čiusio ir laisvo žmogaus istoriją. 

Iš pradžių Simas papasakojo apie savo vargingą gyvenimėlį jo gimtinėje Griškabūdyje. Kalbė-

damas apie vaikystę, jis pripažino, jog buvo labai sunku. Dar šešerių metų turėjo išmokti arti, nes se-

neliui skaudėjo koją, o žemę dirbti reikia. „Reikėjo taupyti ir dirbti, bet svarbiausia- žmogus buvo lais-

vas. Tada ir vargas nebaisus“, -  pasakojo pašnekovas. Deja, „Raudonasis maras“  nutraukė vargingą, 

bet laisvą gyvenimą.  Simas prisimena: „prieš akis iškyla vaizdas, kai 1940 m., atėjus į mokyklą, rado 

klasėje ant suolų pastatytus butelius su klijais. Mokytoja su ašaromis akyse liepė išplėšti arba suklijuo-

ti tuos puslapius, kur yra Prezidento Antano Smetonos, LDK didžiųjų kunigaikščių portretai, 

„Tautiška giesmė“. O būdamas 18m. per prievartą netgi turėjo dirbti šnipu KGB ir šnipinėti sau arti-

mus žmones. Bet tada Simą pamokė partizanai  kaip elgtis: liepė gudriai galvoti ir meluoti, o kad me-

las atrodytų kuo įtikinamesnis,  patarė daryti tai, ką jam liepia saugumiečiai. ,,Klasėje patogu, nepato-

gu, bet lįsk ir šniukštinėk. Kažkas tave pamatys, jog tu šnipinėji ir taip KGB darbuotojai žinos, kad  

paklusniai vykdai jų duotus nurodymus.“ Tokiu būdu S. Kudirka išmoko laviruoti, ,,vaikščioti ant vie-

los“, bet netapo konformistu. Kaip žmogus gali išduoti savo draugus? Šiandien pašnekovas imasi už 

širdies ir sako, kad „bolševizmas ir melas kaulus laužo bei pasiglemžia mūsų varganą sielą.“ Tuo laiku 



negalėjo pasitikėti net pačiais artimiausiais,  daug kas palūžo, bet tik ne Simas.  

Visgi man buvo įdomu sužinoti apie garsųjį šuolį į laisvę ir kaip gi viskas įvyko. Taigi 1970 m. 

rudenį puikus, patyręs radistas Simas buvo priverstas išplaukti į reisą su ,,Tarybų Lietuva“  į Atlanto 

vandenyną paimti sugautos žuvies.  Beplaukiant buvo pranešta, jog laive numatomas JAV ir SSRS 

žvejybinių organizacijų vadovų susitikimas. Šis susitikimas jaudino kiekvieną  sovietinio laivo dar-

buotoją, kas  tikėjosi gauti „kapitalistinių“ niekučių, kas pamatyti priešiškos SSRS šalies jūreivius. A-

merikiečiams  rusai buvo pagarsėję, kaip ,,žvejybos sukčiai be atodairos“, po sovietų laivo apsilanky-

mo nebelikdavo ne tik žuvies, bet ir jų prieauglio. Taigi susitikus laivams, amerikiečiai pradėjo mojuo-

ti ir mėtyti jūreiviškus suvenyrus – cigaretes, kokakolą, kepuraites, vėliau švystelėjo žurnalų.  

Jo kolegos jūreiviai puolė rinkti užsienio spaudą, atbėgęs laivo „politrukas“ pagrasino, jog šie į 

jūrą daugiau neišplauks.  Simas prisimena, kad šie išgirsti žodžiai jo sieloje sukėlė audrą. Tai buvo  jo 

paties gyvenimo istorijos aidas,  suprato, kad niekas  šioje šalyje nepasikečia. Todėl akimirksniu nusp-

rendė, jog tokioje sistemoje daugiau gyventi nebegali. Tai buvo paskutinis lašas, perpildęs ilgai 

gniaužto nepasitenkinimo taurę. Tuomet ir šovė mintis perbėgti į amerikiečių laivą ir papasakoti galin-

gos šalies vadovams, kiek melo, apsimetinėjimo ir neteisybės slepiasi už „geležinės uždangos“. 

Atėjęs 11 valandą vakaro ant denio kitoje pusėje pamatė amerikietį, kuriam permetė cigarečių 

pakelį su plonu lapeliu viduje.  Lapelyje buvo rašoma, jog jis nori peršokti pas juos. Aiškiai supratęs 

žinią, kareivis nuėjo pranešti kolegoms. Simas laukė nežinioje, nesulaukęs atsakymo, jis ėmė ir peršo-

ko. Man buvo įdomu sužinoti, kas tuo metu dėjosi herojaus galvoje, kokias mintis ir emocijos jis išgy-

veno. Taigi užklausus, S. Kudirka atsakė, jog nepažintos laisvės idėja taip troškino jį, jis degė smalsu-

mu ir užsidegimu, kaip sakė: ,,Tai buvo eksperimentinis šuolis į tą nepažintą pasaulį. Urve gimęs žmo-

gus negali suvokti, kas yra laisvė. Verta rizikuoti mirti už laisvę“. Jis tam nesiruošė, neplanavo. Tai 

įvyko savaime. 

Taigi apibendrindama galiu pasakyti, jog pažintis su Simu privertė mane perkainoti savo gyve-

nimo vertybes. Aš supratau, kad visose gyvenimo situacijose reikia vadovautis žmogiškumu, už jį rei-

kia  kovoti. Pačiose tragiškiausiose gyvenimo ir žmonijos istorijos situacijose  visada laimi žmogišku-

mas, kurį  negailestingai bandė užgniaužti sovietų režimas. Taip pat nepamiršti, kad tikro džiaugsmo 

verti dalykai ateina tik po sunkaus triūso ir vargų, kad tik gimtoje ir laisvoje šalyje žmogus jaučiasi 

laimingas. 
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Pranešėjos:  Elinga Raginytė, Augustė Šarkauskaitė, IID klasės mokinės 

Konsultavo mokytoja Vilma Rekašienė 

POPULIARIAUSI „AUŠROS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ VARDAI 2022 

 Tikslai: 

 1. Pristatyti bei supažindinti su populiariausiais ir unikaliausiais mokinių vardais Vilkaviškio 

„Aušros“ gimnazijoje. 

 2. Palyginti 2022 m. mokinių vardų populiarumą su 2018 m. ir 2014 m. duomenimis bei visos 

Lietuvos 2021 m. vardų populiarumo statistika. 

Berniukų:  Mergaičių:  

 II gimnazijos klasėse mokosi 142 mokiniai, iš jų 74 mergaitės ir 68 berniukai. Populiariausi var-

dai:  

Berniukų:  Mergaičių:  

 Statistika: 

 I gimnazijos klasėse mokosi 130 mokinių, iš jų 72 mergaitės ir 58 berniukai. Populiariausi  var-

dai:  
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Berniukų:  Mergaičių:  

Berniukų:  Mergaičių: 

      III gimnazijos klasėse mokosi 134 mokiniai, iš jų 67 mergaitės ir 67 berniukai. Populiariausi var-

dai:  

      IV gimnazijos klasėse mokosi 135 mokiniai, iš jų 73 mergaitės ir 62 berniukai. Populiariausi var-

dai:  

      Iš viso Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje mokosi 541 mokinys, iš jų 286 mergaitės ir 255 berniu-

kai. Populiariausi vardai:  

Mergaičių:  Berniukų:  

Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 



Šiandieną pristatysiu savo darbą „Atminties kliuviniai“, skirtą konkursui „Lietuvos kovų už 

laisvę ir netekčių istorija“. Norėčiau pradėti savo pristatymą nuo priežasties, kodėl pradėjau rašyti šį 

darbą. Jau kelis metus domiuosi žmonių, kuriems patiems teko dalyvauti svarbiuose Lietuvos istori-

niuose įvykiuose, istorijomis ir šiais metais mano dėmesį pat-

raukė viena žydų kilmės vilkaviškiečių šeima, apie kurią ir 

parašiau savo darbą. O apie ją sužinojau visai netikėtai, daly-

vaudama renginyje skirtame holokausto 80-mečiui minėti, 

kurio metu šeimai 

buvo atidengti 4 at-

minties akmenys šali-

gatvyje prie Vilkaviš-

kio pradinės mokyklos. 

 Kleinšteinų šeimą sudarė 4 asmenys: tėvas Moisiejus 

Kleinšteinas, motina Estera Solomin-Kleinštein, sūnus Zajevas 

ir dukra Ranana. Kaip ir minėjau, jie buvo žydų kilmės ir buvo 

viena iš daugelio šios tautos šeimų, gyvenusių Vilkaviškyje. 

Moisiejus buvo žydų pagrindinės aštuonmetės mokyklos direk-

torius ir Vilkaviškio miesto tarybos pirmininkas. Jis buvo vil-

kaviškiečių gerbiamas žmogus. Estera Solomin-Kleinštein dės-

tė vokiečių kalbą, tačiau gimus vaikams nebedirbo ir buvo tikra 

dama. Jų gyvenimas iki karo buvo puikus, gyveno pasiturinčiai, 

o šeimoje vyravo santarvė ir meilė. Tačiau į Lietuvos teritoriją 

įžengus raudonajai armijai, viskas pakrypo kita linkme. Žydų mokykla, kurioje dirbo Moisiejus, tapo 

paprasta lietuvių mokykla, o pats Moisiejus buvo atleistas iš darbo. Gyvenimas sunkėjo. Šeima atsidū-

rė tremiamųjų sąraše, bet  jų nesuspėjo ištremti. Vėliau prasidėjo vokiečių okupacija. Visa šeima, pasi-

ėmusi vos vieną lagaminą, su tėvo gautu arkliu ir vežimu, traukėsi  į rytus, bandydami išvengti vokie-

čių žiaurumo. Tačiau jie važiavo neilgai. Vidurdienį jiems kelią pastojo vokiečių kareiviai ir liepė grįž-

ti į Vilkaviškį. Grįžus visus bėglius išskyrė - Moisiejų ir Zajevą uždarė Vilkaviškio spaustuvės rūsyje, 

kaip ir daugelį kitų Vilkaviškio vyrų žydų. Po kiek laiko, 1941m. liepos 28 d., Vilkaviškyje kareivi-
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Pranešėja  Laura Miknevičiūtė, IIIE klasės mokinė 

Konsultavo mokytojos: Virginija Pačkauskaitė-

Venckūnienė, Jūratė Dapkūnaitė 

ATMINTIES KLIUVINIAI 

Nuotr. Kleinšteinų šeima 

Nuotr. Atminimo akmenys Vilkaviškyje 



vinių link  naciai ir jų parankiniai nuvarė žydų vyrų koloną. Tarp jų buvo ir šios šeimos tėvas bei šešio-

likmetis sūnus ir didelis būrys tėvo giminaičių. Visiems vyrams buvo liepta nusirengti. Tada jiems bu-

vo duoti kastuvai ir liepta kasti sau duobę. Vienas lietuvis 

papasakojo Esterai, kad Moisiejus atsisakė daryti, kas buvo 

liepta, todėl buvo partrenktas kastuvu ir nušautas. Taip bai-

gėsi Kleinšteinų šeimos vyrų gyvenimai. Motina su dukra 

pusantro mėnesio praleido Vilkaviškio gete, vėliau kai ama-

tininkai buvo varomi į Pilviškių getą, jos prisigretino prie 

vienos šeimos ir iškeliavo į Pilviškius. Ten Estera ir Ranana 

praleido 3 mėnesius. Ranana buvo baltaplaukė mergaitė, 

nepanaši į žydaitę. Ji puikiai kalbėjo lietuviškai,  todėl galė-

jo laisvai vaikščioti po miestelį, vieną dieną grįždama namo 

po pasivaikščiojimo, Ranana pamatė, kad į namus, kuriuose 

glaudžiasi žydai, beldžiasi sargybiniai ir liepia su daiktais 

išeiti į gatvę. Ji nubėgo pas mamą, įkalbėjo ją kuo greičiau 

bėgti. Mama griebė nedidelę pintinę, įsidėjo baltinių, rankš-

luostį, muilo ir jos leidosi šaltą lietingą lapkričio naktį į ne-

žinomybę. Prasidėjo slapstymasis. Slapstytis Esterai ir Rananai teko įvairiose vietose, kartais apsisto-

davo vos keletui dienų, kartais keliems mėnesiams. Dažniausiai slapstėsi Šakių rajone, Barzdų kaimo 

valsčiuje. Naktimis jos ėjo iš vienos sodybos į kitą. Vieni priimdavo, kiti bijojo rizikuoti ir atsisakyda-

vo, bet nurodydavo kur eiti. Dažniausiai moterys slėpdavo namų palėpėse ar klėtyse, kur žiemą būda-

vo labai šalta, net antklodės prišaldavo prie veido. Nei namuose, nei kieme joms nebuvo galima rody-

tis, kiauras dienas turėjo gulėti tamsoje, o slapčia priėmusieji joms atnešdavo valgyti. Kai reikdavo 

išeiti, šeimininkai duodavo ryšulėlį kelionei. Vėliau Esterai ir Rananai kažkas patarė nueiti į Šakių 

apskrities Žėčkalnių kaimą pas Štrimaičius, kurie turėjo daug žemės bei didelį sodą. Jie, geraširdžiai,  

esą niekam neatsisako padėti. Štrimaičiai bėgles priėmė, davė specialiai įrengtą slaptą kambarį, tačiau 

jie slėpė ir kitus žydus, todėl Rananai ir Esterai teko keisti šeimininkus, vėl keliauti iš sodybos į sody-

bą. Pas Štrimaičius žydaitės slapstėsi iki 1944m. Šių metų vasarą, praėjus frontui, tūnodamos miške 

sulaukė karo pabaigos. Jos abi verkė iš laimės ir džiaugėsi, kad šis košmaras pagaliau baigėsi ir visa 

širdimi dėkojo lietuviams, kurie padėjo visa tai ištverti. Dažnai lietuviams sakoma, kad jie žydšaudžių 

tauta (neneigiu, buvo tokių), bet tai faktas, kad šios moterys tris metus slapstėsi lietuvių kaimiečių na-

muose, rodo, kad lietuviai visaip rėmė ir padėjo kaip galėjo. Juk kaime visi viską žino, bet niekas neiš-

davė. Vienam sovietų kareiviui patarus, Estera ir Ranana pakeleivingomis mašinomis pasiekė Vilnių, 

kuriame ir pasiliko.  

Didžiuojuosi, kad mano gimtasis miestas tapo muziejaus po atviru dangumi dalimi. Tos 

žalvarinės plytelės šaligatvyje gyvi atminties  kliuviniai. Atmindami mes  suteikiame prasmę, žinome, 

kaip teisingai elgtis kritinėse situacijose, patys įgauname tapatybę. Esame tuo, kuo mus padarė 

Nuotr. Estera ir Moisiejus Kleinšteinai su sūnu-

mi Zejevu ir dukra Ranana Pilviškiuose 1934 m..  

12 



praeitis. Žydų kilmės anglų intelektualas filosofas, teologas, rabinas Jonathanas Sacksas yra sakęs: „Tą 

palikimą renkuosi saugoti kitų kartų labui, nes, priešingu atveju, be tapatybės kas aš – dulkė ant begalybės 

paviršiaus“. 
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Pranešėja  Žemyna Paliulytė, IVE klasės mokinė 

Konsultavo mokytoja Vida Karpavičienė 

1991 M. SAUSIO 13 D. IR ŠIŲ DIENŲ KARO DIDVYRIAI 

 Šiandien norėčiau Jus supažindinti su jauniausiais 1991 m. Sausio 13 d. ir dabartinio karo Ukrai-

noje didvyriais. 

 Loreta Asanavičiūtė – Lietuvos laisvės gynėja, viena iš 1991 m. Sau-

sio 13-osios aukų, žuvo Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą Lie-

tuvos valstybę metu. 1991 m. Sausio 13-osios naktį saugodama televizijos 

bokštą Vilniuje buvo mirtinai sužalota užvažiavus kariniam tankui. Mirė nuo 

sužeidimų ligoninėje. Loreta Asanavičiūtė žuvo būdama 23 metų. 

 1988–1990 m.  studijavo Vilniaus finansų ir kredito technikume ir įga-

vo buhalterinės apskaitos specialybę. Domėjosi liaudies muzika, folkloru. 

Nuo 1986 m. iki žūties dalyvavo Vilniaus statybos tresto kaimo kapelos veik-

loje, taip pat koncertavo su Profsąjungų kultūros rūmų ir „Dovanos“ folklo-

riniais ansambliais.   

 Ignas Šimulionis – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš 1991 m. Sau-

sio 13-osios aukų, žuvo Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą 

Lietuvos valstybę metu. 1991 m. Sausio 13-osios naktį buvo nušautas prie 

televizijos bokšto Vilniuje. Ignas Šimulionis žuvo būdamas 17 metų. 

 Ignas buvo vienintelis vaikas šeimoje. Mama Nijolė (Linkevičiūtė) 

Šimulionienė vos aštuonerių metų buvo ištremta kartu su savo mama ir 

močiute į Igarkos lagerius Sibire, mamos tėvas buvo ištremtas kalėti Intos 

lageriuose.  Ignui teko Intoje kalėjusio senelio vardas. Vaikino svajonė bu-

vo studijuoti  Vilniaus universitete arba policijos akademijoje. Ignas, anot 

ekspertų, mirė per keletą sekundžių ar minučių. Septynios kulkos, viena 

mirtina į kaktą, kitos – į ranką, krūtinę, pilvą. Parkritusiam jam buvo trenk-

ta buože į galvą.   

 Rolandas Jankauskas – Lietuvos laisvės gynėjas, vienas iš 1991 m. 

Sausio 13-osios aukų, žuvo Sovietų Sąjungos karinės agresijos prieš atkurtą 

Lietuvos valstybę metu. 1991 m. Sausio 13-osios naktį saugodamas televizi-

jos bokštą Vilniuje buvo mirtinai sužalotas užvažiavus kariniam tankui. Ro-

landas Jankauskas žuvo būdamas 22 metų.  

 Po sūnaus žūties tėvas Bronislovas Jankauskas, žymus dirigentas ir 

chorvedys, parašė gaidas Jono Mačiulio-Maironio eilėraščiui. Muzikinį kūri-

nį dedikavo žuvusiam sūnui.   
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 Ukrainos didvyriai: 

 Vitalijus Skakun – tai, mano nuomone, vienas 

iš ryškiausių ir labiausiai patriotiškiausių vaikinų pa-

saulyje: susisprogdino kartu su Heničesko tiltu, ban-

dydamas užkirsti kelią artėjančioms Rusijos karinėms 

pajėgoms. Tai parodo, kad šiam vaikinui jo šalies lais-

vė svarbiau už gyvybę. 

 Vladimiras Zelenskis – Ukrainos prezidentas, kuris nebijo paaukoti 

savo gyvybės dėl Ukrainos laisvės. Šis žmogus neišsigando ir nepabėgo 

karui prasidėjus,jis liko savo šalyje ir daro viską dėl jos laisvės. Jis ne tik kal-

ba, bet ir daro. Vladimiras palikęs savo šeimą saugioje aplinkoj pats kovoja 

ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. 
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Pranešėja  Beata Čekanavičiūtė, IVC klasės mokinė 

Konsultavo mokytoja Erika Anisimavičienė 

NAMAI, KVEPIANTYS PRAEITIMI 

 Darbo tikslas – remiantis interviu medžiaga, atskleisti Povilaičių šeimos gyvensenos ypatumus, 

giminės istoriją, aptarti suvalkietišką sodybos aplinką ir buities detales.  

 Darbo uždaviniai: 

         1. Pristatyti suvalkietišką Povilaičių sodybos aplinką ir vidaus detales, jas palyginti su lietuvių 

etnine kultūra;  

 2. Papasakoti Povilaičių šeimos santykį su religija;  

 3. Atskleisti Povilaičių giminės istoriją Antrojo pasaulinio karo metais, sovietizacijos laikotar-

piu. 

 Darbo metodai: interviu su pašnekove, pokalbio iššifravimas, pokalbio medžiagos apra-

šymas ir analizė. 

 Mano pažintis su Povilaityne prasidėjo vos įsukau į Leitmargių 

kaimą Pilviškių seniūnijoje, Vilkaviškio rajone. Kurį laiką mačiau tik 

nukultą javų lauką, vėliau medžių tankynę ir staiga kryžkelėje kelią pas-

tojo kryžius, šalia kurio medžių apsuptyje glūdėjo suvalkietiška sodyba. 

Pasijutau, tarsi būčiau atsidūrusi Suvalkijos Rumšiškėse. Čia stūksojo 

mažai laiko paliesta suvalkietiška sodyba su visais ūkiniais ir kitais pas-

tatais.  

 Šiuo metu mano lankytą Povilaičių sodybą tvarko ir na-

mų atmintį saugo Nijolė Povilaitytė-Margeliavičienė su vyru 

Justinu Margeliavičiumi. Nors pašnekovė gimusi ne šioje so-

dyboje, bet Marijampolės mieste, tačiau visas vasaras vaikys-

tėje praleido būtent čia. Ši sodyba buvo jos tėčio Pijaus Povi-

laičio tėviškė. Gal noras išsaugoti giminės atmintį, gal artimas 

ryšys su gamta pašnekovę susaistė su šia vietove, tačiau, anot 

pasakotojos, ši sodyba jai labai brangi. Povilaitynė – tai vis 

dar gyva jų giminės istorija. Kol yra sodyba, tol yra galimybė visai giminei susitikti jų senelių, prose-

nelių, proprosenelių tėviškėje.  

 Išvados: 

 Povilaičių namų architektūra – tai unikalus Suvalkijos krašto architektūros pavyzdys: čia gyve-



namasis namas ir ūkiniai pastatai išdėlioti stačiakampio forma, čia kiemo erdvė vizualiai tvoromis perskirta 

į gerąją ir ūkines zonas, čia namų puošmena yra išpuoselėtas ir gausybe medžių apsodintas sodas. Namų 

viduje taip pat išlikę šeimos istorinę atmintį saugančių daiktų: sena me-

talinė lova, veidrodis, „šliobanka“. 

 Povilaičių šeimos viena iš pagrindinių vertybių yra meilė ir pagar-

ba savo artimam bei glaudus ryšys su Dievu. Ši šeima užaugino tris ku-

nigų kartas, taip pat prisidėjo prie religinių vietų kūrimo ir restauravi-

mo. 

XX amžiaus pradžios istoriniai įvykiai neaplenkė ir šios šeimos – 

teko patirti ir tremtinio dalią, ir skaudžią benamystę. Visgi, nepaisant 

skaudžių likimo siųstų išbandymų, Povilaičių šeima išliko vieninga ir mylinti savo gimtąjį kraštą.  
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Pranešėja  Meda Jonaitytė, Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokinė 

Konsultavo mokytoja Rasa Kvirevičienė 

DONATA KĖRIENĖ. NUSKRIAUSTA AR UŽGRŪDINTA GYVENIMO? 

 Pasiūlymą dalyvauti Jaunųjų filologų konkurse gavau iš savo lietuvių kalbos ir literatūros moky-

tojos Rasos Kvirevičienės. Dar mokslo metų pradžioje, rugsėjo mėnesį, mokytoja paaiškino, jog yra 

konkursas, kurio viena iš pagrindinių dalių yra interviu su pasirinktu žmogumi. Iš esmės, dar mokyto-

jai nespėjus visko paaiškinti, aš žinojau, jog jeigu darysiu šį darbą, jis bus arba apie mano prosenelį ir 

jo dienoraštį, arba prosenelę. Mano prosenelis, (mano tėčio tėčio tėtis) Pranciškus Jonaitis nugyveno 

be galo įdomų gyvenimą. Prie visų istorinių įvykių, kuriuos matė ir išgyveno mano prosenelė Donata, 

prosenelis išgyveno Sibiro tremtį ir ten susilaukė dukros. Pastaroji po prosenelio mirties išsaugojo vi-

sus vertingus jo daiktus, o tarp jų buvo ir dienoraštis, kurį tėvukas Pranas rašė visą savo gyvenimą. 

Būtent jo užrašai būtų tapę pagrindiniu informacijos šaltiniu. Deja, mirus ir dukrai, nebebuvo aišku, 

kur dienoraštis yra, todėl šią mintį nustūmiau ir susikoncentravau ties prosenele. 

 Nuo pat vaikystės mane su prosenele siejo ypatingas ryšys. Kai buvau penkerių metų, mano šei-

ma iš Vilniaus persikėlė į Pilviškius. Kol pradėjau eiti į mokyklą, augau su savo prosenele, kurią iki 

šiol vadinu močiute. Dėl močiutės, kuri buvo visada šalia, man persikėlimas iš vienos gyvenamosios 

aplinkos, iš didelio miesto į kitą, mažą miestelį, nebuvo toks baisus. Ji visada rasdavo tinkamus žo-

džius, kai apimdavo liūdesys ir nerimas. Nors ir buvau visai maža, tačiau pamenu praleistas dienas su 

močiute, jos pasakotas istorijas, kurių klausydavau užgniaužusi kvapą. Pačios įdomiausios istorijos, 

sklidusios iš močiutės lūpų, kaip bebūtų keista, buvo apie Antrąjį pasaulinį karą ir partizanus. Kiekvie-

ną mielą dieną prašydavau jos papasakoti dar. Puikiai pamenu, kai močiutė kalbėdavo ašarų pilnomis 

akimis. Niekaip negalėjau suprasti, kodėl ji graudinasi, juk tai, ką pasakoja prosenelė yra be proto įdo-

mu. Bet šiandiensuvokiu, jog sulaikyti ašaras, pasakojant tokius dalykus, yra praktiškai neįmanoma. 

Labai svarbu tai, kad ne tik vaikystėje, tačiau ir dabar dievinu pasisėdėjimus ir pašnekesius su prose-

nele. Be proto vertinu ir labai  džiaugiuosi, jog turiu galimybę bendrauti su savo prosenele ir žinau, jog 

su ja galėsiu pakalbėti apie viską: pradedant pokalbiais apie kasdieninius dalykus, baigiant pokalbiais, 

kurių metu gali nusimesti naštą nuo savo pečių. Galų gale, šį išskirtinį ir ypatingą ryšį įrodo pats po-

kalbis su prosenele. 

 Darbas prasidėjo nuo idėjos. Kaip ir minėjau, jos buvo dvi. Arba prosenelio dienoraštis, arba 

prosenelės gyvenimas. Pirmas dalykas, kurį turėjau žinoti, tai ar prosenelė sutinka man duoti interviu 

šiam darbui. Juk kad ir kai bebūtų, tai yra pakankamai asmeninė informacija. Nepaisant visko, prose-

nelė nedvejodama sutiko man padėti ir duoti interviu. Kitas dalykas, kurį turėjau nuspręsti, tai tema, 



19 

kuria bus imamas interviu ir daromas pats darbas. Pakankamai ilgai sukau galvą, tačiau galiausiai 

supratau, jog absoliučiai visas gyvenimas, kurį nugyveno ir vis dar gyvena mano prosenelė, yra neį-

kainojamas informacijos šaltinis. Tad šiame taške turėjau idėją, prosenelės sutikimą ir temą. Po viso 

šito buvo pasiruošimas interviu ėmimui. Turėjau sugalvoti klausimus, kuriuos užduosiu savo prosene-

lei. Kiekvieną kartą, sugalvojusi kokį naują klausimą apie tam tikrą gyvenimo laikotarpį, bėgdavau 

pas prosenelę pasikalbėti. Visada norėjau pasitarti, ar tam tikru klausimu ji turės ką pasakyti, o svar-

biausia, norėjau įsitikinti, ar mano klausimai neįskaudins ir neatvers skaudžių išgyvenimų.Taip pat 

svarbu paminėti, jog pačioje darbo pradžioje pasitarėme su mokytoja ir nusprendėme, jog visą istoriją 

ir gyvenimą geriausia būtų suskirstyti į atskirus tarpsnius. Tad iš esmės, darbas prasideda prosenelės 

vaikyste ir baigiasi šia diena. Prosenelės kalbinimas tikriausiai tapo pačia įdomiausia viso darbo dali-

mi. Po interviu paėmimo laukė sunkiausia viso darbo dalis, šifravimas. Visus balso įrašus ir visą iš-

girstą istoriją turėjau užrašyti. Priežastis, dėl kurios ši dalis tapo sunkiausia, labai paprasta. Visų pir-

ma, mano prosenelė kalba ganėtinai greitai, todėl daugelio dalykų tiesiog negalėjau išgirsti ir jų užra-

šyti. Antra, pats šifravimas tapo nemenku iššūkiu. Prieš pradėdama tai daryti, galvojau, jog viskas bus 

labai paprasta, tačiau po to supratau, kiek laiko ir kruopštumo ši dalis reikalauja. 

 Nuo pat pirmos dalies norėjau turėti vaizdinę medžiagą, tačiau atrodė, kad kažkas specialiai 

bando sutrukdyti ir apsunkinti mano darbą. Pirmosios dalies vaizdinė medžiaga buvo puiki, tačiau tik 

bandant medžiagą peržiūrėti kompiuteryje, to nebuvo įmanoma padaryti. Antroje dalyje neįsirašė di-

džioji dalis medžiagos, o filmuojant trečią dalį viduryje pokalbio vaizdas taip pat nutrūko. Panašiai 

nutiko ir su ketvirta dalimi. Esu laiminga, kad paklausiau mokytojos patarimo įrašinėti ne tik vaizdą, 

bet ir daryti balso įrašus. Jeigu ne jie, močiutės pasakojimai ir gyvenimo istorija nebūtų užrašyta ir 

išsaugota. 

 Klausydama močiutės pasakojimų ir pabaigusi darbą daug mąsčiau. Mąsčiau, kodėl kai kuriems 

žmonėms gyvenimas meta tiek daug išbandymų. Juk tai nėra sąžininga. Mąsčiau, kaip žmonės turėjo 

jaustis tuo metu. Galų gale susimąsčiau, kodėl mes negalime džiaugtis tuo, ką turime? Kodėl mes, 

apsupti mylimųjų, turintys stogą virš galvos, o svarbiausia, būdami saugūs ir turėdami galimybę gy-

venti, vis tiek nesugebame džiaugtis. Manau, jog apie tai pagalvoti ir atsakyti į šį klausimą reikėtų 

kiekvienam.  

 Kaip ir minėjau, biografija leidžia šiek tiek artimiau susipažinti su mano prosenele. Žinant kai 

kuriuos biografinius faktus, yra žymiai paprasčiau klausyti ir skaityti Donatos Kėrienės istoriją. Pag-

rindinis dalykas, kurį reikėtų žinoti, tai mano prosenelės gimimo data. Galvoje turėdami jos gimimo 

metus (1936m.) mes galime suprasti, kuriuos istorinius įvykius ji pergyveno ir kiek jai buvo metų tam 

tikrose situacijose. Pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio karo metais mano prosenelė dar buvo vaikas, ta-

čiau tai nereiškia, jog ji nepamena ar negali nieko pasakyti apie šį laikotarpį. Priešingai, didžioji dalis 

prisiminimų ir yra iš šio laikotarpio, o įdomiausia, jog jie buvo matomi ir suvokiami vaiko akimis. 

 Pokalbis su prosenele yra svarbiausia ir didžiausio šio darbo dalis. Kiekviena iš dalių atspindi 

skirtingą gyvenimo tarpsnį.   
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 a) 1 dalis (1h23min). Šioje dalyje pasinėrėme į vaikystės prisiminimus. Tai buvo tas etapas, 

apie kurį nebuvau daug ką ir girdėjusi, todėl buvo įdomu išgirsti, kokioje šeimoje prosenelė augo, 

kokie buvo santykiai su tėvais ir kaip ji pati jautėsi augdama tokioje aplinkoje. Juk jai augant šalį 

drebino Antrasis pasaulinis karas. Nuolatinė baimė dėl savo ir artimųjų gyvybės, gyvenimas neži-

nioje, bėgimas nuo karo. Tai tik smulkmenos lyginant su tuo, ką prosenelė pasakojo. Klausydama 

pasakojimų apie karą, ne tik pasijaučiau kaip ta maža mergaitė vaikystėje, kuri vis prašydavo močiu-

tės papasakoti daugiau istorijų, tačiau ir bandžiau įsivaizduoti save tokioje situacijoje. Svarsčiau, ar 

užtektų stiprybės išgyventi tokius žiaurumus. Supratau, kodėl vaikystėje girdėtos istorijos, graudin-

davo prosenelę. 

 b) 2 dalis (1h49min). Visų pirma, antroje dalyje norėjau paliesti kultūrinę pusę. Norėjau išgirs-

ti kaip atrodydavo Kūčios, Kalėdos ir Velykos anais laikais. Kas įdomiausia, jog klausydama pasa-

kojimų apie Kūčias supratau, jog bent jau mano šeima, turi labai daug bendrų tradicijų. Pavyzdžiui, 

iki šios dienos iš po staltiesės traukiam šiaudus ir žaidžiam kitus žaidimus, kuriuos žaisdavo ir mano 

prosenelė vaikystėje ir paauglystėje. Nemeluosiu, kad pačios įdomiausios istorijos šioje dalyje buvo 

apie mokyklą ir jos laikus. Be abejo, kadangi pati esu mokinė, buvo įdomu išgirsti ir palyginti pasa-

kojimus su šiais laikais. Pavyzdžiui, kai mano prosenelė ėjo į mokyklą, vietoj kuprinių jie naudoti iš 

medžio (fanieros) pagamintus, kaip prosenelė sako, čemodaniukus. Pamokas ruošdavo prie ranko-

mis darytos žibalinės lempos. Na, o istorija, kuri labiausiai įstrigo į atmintį yra būtent iš mokyklos 

laikų. Žiemos metu, dar pradinėje mokykloje prosenelė gavo su liniuote per delnus. O to priežastis 

buvo pavėlavimas į pamoką, nes su keliais klasės draugais slidinėjo nuo kalno. Prosenelė juokėsi ir 

juokiasi iki šiol, nes po to karto niekada nevėlavo į pamokas. 

 c) 3 dalis (1h25min). Trečioje dalyje gilinomės į gyvenimą po mokyklos ir tolimesnį gyveni-

mą. Apie šį etapą irgi nebuvau daug girdėjusi, todėl buvo įdomu sužinoti, jog prosenelė po mo-

kyklos baigimo mokėsi Vilniuje, o būtent čia sutiko ir savo gyvenimo meilę, mano prosenelį Algir-

dą. Klausiausi pasakojimų ne tik apie mokslą ar mano prosenelį Algirdą, tačiau ir jų vestuves, sukur-

tą šeimą, prosenelės darbą. Šie prisiminimai labai gražūs ir šilti, todėl džiugino ne tik mane, tačiau ir 

prosenelę. Vienas svarbesnių dalykų, kuriuos supratau po šios dalie, tai jog kolūkiai nebuvo tokia 

baisi vieta, kaip daugelis tikriausiai įsivaizduoja. Taip jų kūrimo pradžia buvo įtempta, kupina bai-

mės, tačiau vėliau viskas nusistovėjo. Manau, kad labai svarbu išgirsti pasakojimus iš to žmogaus 

lūpų, kuris savo akimis visą situaciją matė.  

 d) 4 dalis (53min). Paskutinę dalį skyrėm svarbiausiems istorijos įvykiams. Partizaninis judėji-

mas, vilko vaikai, žydų genocidas ir nepriklausomybė buvo vieni ryškiausių įvykių prosenelės gyve-

nime. Savaime aišku, jog daugelis jų buvo ganėtinai tamsūs ir žiaurūs, todėl ir klausyti nebuvo pap-

rasta. Nepaisant to, jog domiuosi pasauliniais karais, partizanų veikla ar genocidu, sunku suvokti, 

kaip reikėtų išgyventi tuo laiku. Neslėpsiu, jog užrašydama šią dalį  pati jutau didžiausią įtampą ir 

baimę, o po kūną visą laiką lakstė šiurpuliukai. Ir visgi, šios dalies pabaigoje gavau vieną geriausių 

patarimų savo gyvenime: visada privalau išlikti stipri ir niekada negaliu pasiduoti, net kai atrodo, 
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kad pasaulis slysta iš po kojų. Kad ir kaip banaliai tai beskambėtų, išgirdus tokią istoriją, pradedi 

suprasti šių žodžių prasmę.  

 Nuotraukos tapo itin svarbia darbo dalimi. Svarbu paminėti tai, jog kiekviena iš nuotraukų 

iliustruoja tam tikrą istoriją. Čia yra tik penkios nuotraukos iš visos krūvos, kuria mano prosenelė 

buvo man pažėrusi ant stalo. Tiesa ir darbe sudėtos toli gražu ne visos nuotraukos. Čia atrinkau as-

meniškai vienas įdomiausių nuotraukų. 

 1 nuotrauka. Šioje nuotraukoje galima matyti namo statybas. Jos vyksta 1945 metais, Barti-

ninkuose, grįžus iš evakuacijos.  

 2 nuotrauka. Gali atrodyti, jog čia paprasta dėžutė, tačiau jai maždaug aštuoniasdešimt metų. 

Šią dėžutę mano prosenelė rado evakuacijos metu, netoli Marijampolės buvusiam dvare. Praėję 

rusų kareiviai visus daiktus buvo išvartę ir išmėtę, tame tarpe ir knygas (kadangi dvare gyveno po-

nai, jų buvo pakankamai daug). Būtent tarp išmėtytų knygų, mano prosenelė rado šią medinę dėžu-

tę. Jeigu ne vaikiškas smalsumas, ši dėžutė gal ir nebūtų rasta. 

 3 nuotrauka. Šioje nuotraukoje galime matyti Gražiškių vidurinės mokyklos sporto komandą 

(prosenelė pirmoje eilėje, kairėje pusėje). Svarbu paminėti, jog sportas mano prosenelės paauglys-

tės gyvenime buvo ganėtinai svarbus. Ji dalyvaudavo įvairiose varžybose, skindavo pergalės ir bu-

vo net komandos kapitonė. 

 4 nuotrauka. Šioje nuotraukoje galima matyti 1986 metus. Darbas kolūkyje su kontoros, ku-

rioje prosenelė ir dirbo, darbuotojais ir Šešupės laukininkais.  

 5 nuotrauka. Čia matomi kolūkiečiai, kurie pirmą kartą pamatė Baltijos jūrą. Ši ekskursija 

vyko 1960 metais. Tai yra visiška smulkmena palyginus su tuo, kiek mano prosenelė keliavo. Be 

abejo, kiek leido galimybės tuo metu.  

 Pokalbio pabaigoje norėjau prosenelei užduoti keletą klausimų. Išgirdusi jos gyvenimo istori-

ją, norėjau sužinoti, kaip ji atsakytų į šiuos, iš pirmo žvilgsnio, paprastus klausimus. Tai tapo savo-

tišku apibendrinimu visai istorijai. Atsakymus pateiksiu pačios prosenelės žodžiais.  

 1, Už ką esate labiausiai dėkinga savo gyvenime? 

 ,,<...> aš turiu būt dėkinga Dievui. Ir paskiau tėvam. Kad mane užaugino, netrūko nei maisto, 

nei drabužių“. 

 2. Ką šiai dienai vertinate labiausiai? 

 ,, Su aplinkiniais, su šeima ir su giminėm, su artimaisiais. I niekada nepapuolė. Kur bebūtum, 

visą laiką tas ryšys. Ir dabar, va, sakau, kiek darbuotojų sutinku, i čia Pilviškiuos šešiasdešimt metų 

virš gyvenu,<...> va, susitinki, bendraujam“. 

 3. Jeigu turėtumėte galimybę kažką pakeisti savo gyvenime, keistumėte? 

 ,,Žinai, nu, ką taip, kad gyvenime, gal aš per mažai visą laiką skyriau sau gero. <...> Gal, va, 

šičia, galbūt pagalvočiau, kad, va, tikrai reikėjo daugiau sau. O tep, kad aš pasirinkau, aš pagal savo 

specialybę pasirinkau, arba nekeisčiau tikrai“. 

 4. Ar galėtumėte teigti, kad jūs užgrūdino toks gyvenimas? 
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 ,,Taip, taip. Pasidariau kur kas stipresnė. Reiškia, reikia būt žmogui stipriam. Visą laiką. Yra 

labai sunku būna, bet reik pagalvot, kad tu esi dar reikalinga kitiem. Ir kelkis, ir eik pirmyn, <...>“. 

 5. Jūsų patarimas šių dienų jaunuoliui? 

 ,,Nu, pagal savo patirtį, kad jau siekti savo tikslų. <...> Užsibrėžei, tu jo ir siek.<...> Darbe 

būt visą laiką pareigingam, sąžiningam. Suprast, žinot, kad tu turi pareigą darbui, dirbt.<...> Ir jau 

paskiau eisi, gyvenime, va, gali suklupt, galima suklupt.<...> O jau jeigu kartais atsitinka kas nors, 

kad tu suklupai, bet turėt jėgų, pagalvot, kad yra žmonių irgi yra suklupusių. Turėt tiek, sakyčiau, 

stiprybės, kad reikia, tu reikalinga šeimai. Kelt, surast jėgų atsikelt, žengt į priekį ir žinot, kad tavęs 

laukia šeima, vaikai pagalbos, seni tėvai, aplinka, nu, seni, kurie artimi, pažįstami, giminės. Tu esi 

reikalingas, būt stipriam, nu, ir ką, žengt pirmyn“. 

 

APIBENDRINIMAS 

Nepaisant to, jog šis darbas tapo nemenku išbandymu ne tik man, tačiau ir aplinki-

niams, esu be proto laiminga, jog išdrįsau sau mesti šį iššūkį. Šio darbo metu ne tik artimiau paži-

nau savo prosenelę, tačiau ir kėliau sau klausimą, kodėl mes nuoširdžiai negalime džiaugtis tuo ką 

turime? Mano prosenelė kiekvieną mielą dieną kartoja, koks laimingas žmogus ji yra. Nepaisant 

visų žiaurumų ir sunkumų, kurios ji patyrė, ji vis vien džiaugiasi ir vertina kiekvieną smulkmeną. 

Kiekvienam žmogui šį dalyką reikia suprasti ir išmokti. O kas įdomiausia, jog net turėdama galimy-

bę, prosenelėpraktiškai nieko nekeistų. Taigi, šis darbas ir mano prosenelės istorija yra mano įkvė-

pimo šaltinis, kuriame įamžinta neįkainojama istorija.  

Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 
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Pranešėja  Marta Janavičiūtė, IB klasės mokinė 

Konsultavo mokytoja Rasa Kvirevičienė 

O KAIP BUVO ANKSČIAU? 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Rasai Kvirevičienei pasiūlius atlikti Tautosakos darbą 

Jaunųjų filologų konkursui iš karto sutikau. Pasinaudojau proga išbandyti savo jėgas ir kartu pažinti 

sau artimus žmones. Man penkiolika, tad apie karą ir gyvenimo sunkumus aš nenusimanau, bet vien 

dėl to šis darbas mane ir patraukė. Prisipažinsiu,  nemaniau, kad darbas bus išties toks sunkus, ne-

paisant to, ši patirtis turi išskirtinę reikšmę mano gyvenime. Pirmas žingsnis buvo sugalvoti darbo 

temą... Ir gal būt tai buvo viena iš sunkiausių užduočių šio darbo. Kad sau palengvinčiau darbą gal-

vojau paprastai „Gerai, ką aš noriu sužinoti, kokios informacijos noriu gauti. Ko aš dar nežinau?“ Tada 

iškart pagalvojau apie tai, kaip dažnai ypač senesnio amžiaus žmonės lygina dabartį su praeitimi, 

nusprendžiau ir aš taip padaryti. Iš darbo tikėjausi sužinoti ką nors naujo apie Suvalkijos krašto 

žmonių gyvenimą, buitį, aprangą, papročius bei tradicijas, gal netgi suprasti, ką turiu aš ir pradėti tai 

labiau vertinti. Kai sugalvojau temą, pradėjau formuluotis klausimus. Mama seniau kartais mane va-

dindavo Kodėlčiuku vien dėl to, nes neužsičiaupdama visko klausinėdavau. Tad ši užduotis nebuvo 

labai sunki, konkrečiai žinojau, kas man labiausiai rūpi, su mokytojos pagalba suformulavome gan 

įdomius klausimus, į kuriuos reikia tik surinkti atsakymus. Klausimai man išties nepasirodė sunkūs, 

tačiau matant ašaras tiek močiutės, tiek prosenelės akyse man pasidarė gėda.  Galvoje pradėjo suktis 

klausimai: Gal nereikėjo to klausti? Ar neišgąsdinsiu savo klausimais? Ar per grubiai paklausiau? Gal 

reikėjo kaip nors kitaip suformuluoti?  

Tik nusprendusi daryti darbą iškart pagalvojau apie prosenelę. Jau prieš kelerius metus mažam 

istorijos projektui teko su ja pabendrauti šia tema. Apskritai, prosenelė, nors jai jau 87 metai,   dar 

neblogos sveikatos  ir geros atminties. Prosenelė pradžioje šiek tiek abejojo ir nelabai norėjo sutikti, 

tačiau su tėčio pagalba ir padrąsinimu ji galiausiai sutiko. Dabar puikiai suprantu kodėl... Jai buvo 

skaudu. Ji nebijo kalbėti, pasakoti taip, kaip buvo, tačiau bijo prisiminti, nes prisiminti tai, ką išgyveno 

ji, yra sunku. Man pačiai šiurpuliukai bėgiojo kūnu ir ašaros riedėjo skruostais klausant jų istorijų.  

Nusprendžiau pasikalbėti ir su močiute. Idėja gimė mamai paminėjus, jog ji gyveno pokario metu. 

Priešingai nei prosenelė, močiutė sutiko iškart, mes su ja, apskritai, gan artimos, dažnai aplankau, 

lieku nakvynei. Turim itin įdomią tradiciją, kiekvieną kartą man likus nakvynei, vakarienei visada 

valgyti grikių košę.  

 Faktai / Dalykai, kurie pakeitė mano mąstymą, man jie buvo nauji: 

 • Seniau žmonės turėjo tik pareigas ir ribotas galimybes. 

 Kaip pavyzdį galiu paimti saviraiškos teisę. Kadangi žmonės gyveno nuolatinėje priespaudoje 



ir turėjo elgtis labai atsargiai, priešingai nei dabar, jie neturėjo tokios laisvos teisės reikšti nuomonę, 

paprieštarauti valdžiai ar t.t. Vaikams  jau nuo mažens buvo priskiriamos užduotys, tokios kaip pašer-

ti gyvulius, išsišluoti namus ar nusivalyti dulkes. Tad nuo pat vaikystės iš esmės buvo ugdoma atsa-

komybė. Maistas buvo dalinamas talonais arba kalbant apie parduotuves jos buvo pustuštės, ne taip 

kaip dabar perpildytos naujausių daiktų ir didelio pasirinkimo.  

 • Tokių kaip šiandien švenčių niekas nešvęsdavo. 

 Dabar mes galime išgirsti pasakymą, jog kiekviena diena lyg šventė. Seniau apie Kalėdas, 

Velykas, Jonines net nebuvo laiko kada pasvajoti, o apie gimtadienius aš išvis net nekalbu. Žmonės 

rūpinosi, kaip išgyventi kiekvieną dieną, tėvai rūpinosi, ką padėti vaikams ant stalo, kad šie neba-

dautų. Taip bent jau gyveno prosenelė. Močiutei gal šiek tiek labiau pasisekė, nors gimtadienių jie 

nešventė, švęsdavo Kalėdas, Velykas. Joninės buvo viena iš jos laukiamiausių, o gal labiausiai 

švenčiamų švenčių.  

 • Berniukus (iki 7 metų) rengdavo suknelėmis. 

 Kiekvienai šeimai, ypač karo metu, drabužiai nebuvo pats svarbiausias rūpestis. Neturtingesnės 

šeimos, kurios neturėjo pakankamai lėšų parūpinti berniukų kelnėmis, juos tiesiog aprengdavo vyres-

nių dukrų suknelėmis. Tai nebuvo retas atvejis. Apskritai, žmonės siuvosi drabužius patys, jų pirkti 

nebuvo. Nebent ne pačios geriausios kokybės. Drabužiai atitekdavo iš kartos į kartą. Vyresnės sesės 

jaunesnei sesei. Man šis faktas nėra naujas, aš savo drabužius, kurie man per maži, bet dar tikrai gero 

stovio, atiduodu savo pusseserei. 

 • Kariai apsistodavo pas vietinius gyventojus.  

 Prosenelė pasakojo, jog vienu momentu teko gyventi kartu su kariais. Patirtis nekokia, kaip ir 

neturėjo iš ko susidaryti nuomonės, jie pasirodydavo netikėtai, tik grįžus iš fronto krisdavo į lovas

( šienas) ir miegodavo Nesikeldavo nei pavalgyti, nei nusiprausti. Apskritai, namų, bent jau 

prosenelė, savų neturėjo. Gyveno pas vieną ūkininką tada buvo iškelti pas kitą. Močiutės namai buvo 

didesni, bet taip pat neįspūdingi. Dabar mes turime susidarę vaizdą namų: tai televizorius, net ir ne 

vienas, šaldytuvai, indaplovės, skalbimo mašinos, mikrobangų krosnelės, kavos aparatai ir t.t. Pas 

juos viso šito nebuvo, maistą laikydavo rūsiuose, dažniausiai mėsą rūkydavo, nes nebuvo kur jos šal-

tai laikyti. Drabužius skalbdavo rankomis, taip vadinamomis rintėmis.  

 • Delikatesu buvo laikoma duona su cukrumi. 

 Žinau, jog karo laikai buvo sunkūs, čia ir kvailam aišku. Tačiau neįsivaizdavau, kad jie tokie 

sunkūs. Pusryčiai, pietūs ir vakarienė, jokių užkandžių. Paprastos duonos tekdavo keliauti 10 km 

pėstute. Tai išgirdus iš prosenelės lūpų man pasidarė šiek tiek gėda, nes dabar penkios minutės iki 

parduotuvės yra daug. Močiutei gal labiau pasisekė, ji tiek nebadavo, bet vis tiek tekdavo stovėti 

ilgose eilėse norit ko nors skanesnio. Tokio kaip pasirinkimo valgysiu ar nevalgysiu jos neturėjo, ne-

galėjo turėti. Arba valgai, arba badauji. Saldainių nebuvo, nebent, kaip prosenelė sako, tos senosios 

„bombomkės“ taip buvo vadinami ledinukai. Dabar, apskritai, dauguma maisto negerbia Kadangi 

mūsų galimybės pasirinkti yra beribės, mes net nesusimąstome, kaip seniau žmonės sunkiai turėjo 
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dirbti dėl skanesnio kąsnio. Aš esu išauklėta taip, kad  maisto negalima švaistyti. Jeigu nesuvalgai, 

įdėk į dėžutę ir pasilik vakarienei. 

 • Mokykla, mokyklos baigimas. 

 Dauguma dabar skundžiasi mokykla, kaip jiems sunku mokytis: kontroliniai darbai, egzaminai, 

ateities planavimas ir t.t. Retas, kuris susimąsto, kad kiti, galbūt, tokių galimybių neturėjo, nebuvo 

pasirinkimo, ką mokytis. Kai kurie net nebaigė 12 klasių ir džiaugėsi tie, kurie baigė bent jau 9. 

Mokyklos seniau labai skyrėsi nuo dabartinių:1. Jos neturėjo atskirų pastatų, bent jau taip teigia mano 

prosenelė, įsikurdavo vienam gale ūkininko namo ir džiaugdavosi gavę progą mokintis. 2. Mokytojai 

buvo griežti, ne vienam ir neretai tekdavo paklūpėti ant žirnių arba gauti per nagus su liniuote. 3. 

Ypatingų rūbų mokyklai niekas neturėjo, rengiesi tą, ką turi. 4. Pertraukos, kas labiausiai galbūt mane 

sudomino, buvo leidžiamos lauke. Niekas nesėdėdavo prie telefonų kaip dabar. Vaikai žaisdavo, ben-

draudavo, išdykaudavo, aišku, augant galbūt ne taip, bet vis tiek visi gyveno realybėje, o ne socialini-

uose tinkluose. 

 

 Išvados:  

 Galbūt ir keistai atrodytų skaidrė, tačiau konkrečių išvadų man nepavyko suformuluoti, nes 

minčių labai daug ir jos neužbaigtos, jų neįmanoma išsakyti žodžiais. Faktas tas, kad į gyvenimą jis 

privertė mane žiūrėti kitaip. Pati esu gan emocionalus žmogus, tad ne žodžiai, bet emocijos, kurias 

mačiau tiek močiutės, tiek prosenelės veido išraiškose, o labiausiai akyse, man pasakė daug daugiau 

nei žodžiai, kurie nuskambėjo iš jų lūpų.  

 Mūsų šaldytuvai perpildyti įvairiausio maisto, vaikų stalčiai, dėžės neužsidaro nuo juose esančio 

žaislų kiekio, mokyklos koridoriai neretai tampa madų šou, skundžiamės, kad reikia anksti keltis, o 

grįžę namo kas į būrelius, kas ant lovos išsidriekę vėl paskęsta telefono ekranuose. Visada norėdavau 

kuo greičiau suaugti ir gyventi savarankiškai, bet dabar bandau sau priminti: „neskubėk užaugti, sus-

pėsi“.  

 Skaudu supratus, jog dauguma neturėjo pasirinkimo, ar gyventi, ar mirti, kur studijuoti, ką 

dirbti. Kai kurie buvo atplėšti nuo savo sergėtojų tėvų ir priversti užaugti greičiau nei turėtų. Kad ir 

kaip skausminga, jie po savęs palieka istoriją, dėl jų mes galime laisvai kalbėti, laisvai reikšti savo 

nuomonę ir negyventi nuolatinėje baimėje, na, bent jau galėjome. Tad noriu, kad kiekvienas užduo-

tume sau klausimą: Ką aš po savęs paliksiu? 
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Pranešėjos: Estela Grabauskaitė, Klaudija 

Mikulytė, IA klasės mokinės 

Konsultavo mokytoja Virginija Bartkuvienė 

TURTINGAS IR SPALVINGAS SŪDUVOS KRAŠTAS 

 Darbo tikslas – susipažinti su Sūduvos kraštu, sužinoti iš kur kilo ir ką reiškia žodis „Sūduva“, 

palyginti Sūduvos krašto miestų plotus ir gyventojų skaičių. 

 Geografinė Sūduvos padėtis. Suvalkija arba Sūduva – „regionas pietinėje – pietvakarinėje 

Lietuvos dalyje už Nemuno upės, apimantis Marijampolės apskritį. Suvalkija yra tikras plačių lygumų 

ir derlingų žemių kraštas, o patys sūduviečiai – racionalūs, sumanūs ir be galo taupūs žmonės. 

 Ką reiškia žodis „Sūduva?“ – Žodis „Sūduva“ kilo nuo prūsiško žodžio suge-sūje, kuris 

reiškė lietų. Nuo šio žodžio šaknies „sū“, kuris reiškė veiksmą ir judėjimą, kilo ir žodis Sūduva. Susi-

pažinkime su Sūduvos kraštu: 

 Vilkaviškis – vienas seniausių Sūdu-

vos miestų. Pats Vilkaviškis, kaip miestas, 

niekad nebuvo Lietuvojje garsus. Tačiau  

apskrityje išvydo pasaulį tiek būsimų gar-

senybių, kad gali pavydėti kiti rajonai. 

 Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra 

3 miestai ir 12 seniūnijų. 

 

 

 Marijampolė – neoficiali Sūduvos 

sostinė. Jos savivaldybėje yra 3 seniūnijos. 

Išmargintos gatvės – vienas ryškiausių ir 

įspūdingiausių Marijampolės akcentų. Per 

6 metus miesto gatves ir pastatus papuošė 

daugiau nei 20 didelių, kūrybiškų graffiti pie-

šinių, kurie tapo savotiška Marijampolės vizi-

tine kortele. 

 „Poezijos parke būtina nusifotografuoti prie paminklinio akmens, skirto Vytauto Kernagio kūry-

bai. Taip suvalkiečiai atsidėkoja maestro už Suvalkijos himną – „Kaip sirpsta vyšnios Suvalkijoj“.  

 



27 

 Šakiai – kadaise buvęs  valsčiaus 

centras. Šakiai gali pasigirti savo nuostabio-

mis vietomis. Pačiame miesto centre, ant 

Šakių ežero kranto stovi paminklas dr.  

Vincui Kudirkai.  Paminklas pastatytas toje 

vietoje, kur kadaise menkai šildomoje kla-

sėje ligonius priiminėjo pats V. Kudirka. 

 Kalvarija. Pirmosios Lietuvos Res-

publikos spaudoje Kalvarijos miesto vardas 

buvo minimas gana dažnai. Tiesa, prie pava-

dinimo buvo pridedamas žodelis „Suvalkų 

Kalvarija“. 

 Miestelis labai nukentėjo per II Pasauli-

nį karą – sudegė apie 70 proc. pastatų, vokiečių okupacijos valdžia čia įsteigė karo belaisvių stovyklą. 

 Kazlų Rūda išsiskir ia savo autenti-

ka bei ramiu gyvenimo būdu, lyginant su 

didžiaisiais miestais. Čia puikus kraštovaiz-

dis, daug gamtos ramybės, unikalių amatų 

bei smulkiųjų verslininkų.  

 Kazlų Rūdą iš visų pusių supa viena 

didžiausių Lietuvos girių. 

Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 
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Pranešėja Žemyna Paliulytė, IVEA klasės mokinė 

Konsultavo mokytoja Erika Anisimavičienė 

MANO GIMINĖS MEDIS 

Mano darbas tikslas – pristatyti savo šeimos giminės medį ir atskleisti jos sąsajas su dr. Jonu Ba-

sanavičiumi. 

Sužinoti savo kilmę smalsu bene kiekvienam žmogui. Tenka pripažinti, kad dažniausia apie savo 

giminės istoriją žmonės iš pradžių sužino iš tėvų ar senelių. Aš, būdama dar visai maža, taip pat išgir-

dau vieną pasakojimą... 

Tiesa, tas pasakojimas nenuskambėjo kaip pasaka „Kažkada, labai labai seniai gyveno toks pro-

tėvis...“ Ne, tai buvo įvardinta daug paprasčiau ir buitiškiau. O kaip, dabar tiksliai ir nepasakysiu. Tik 

žinau, kad tai mane palietė ir įpareigojo. Įpareigojo saugoti ir tausoti savo giminės ištakas.  

Ilgainiui aš augau, keičiausi... Keitėsi ne tik mano išvaizda, keitėsi ir mano mąstymas. Mane už-

valdė noras grįžti į praeitį, sentimentaliai prisiliesti prie to, kas padėjo sukurti ne tik mane kaip asme-

nybę, bet ir mano šalį – Jonas Basanavičius. 

Jonas Basanavičius – mano protėvis. Tiesa, Jis neturėjo savo palikuonių. Aš esu Jo brolio duk-

ters, Onos Basanavičiūtės, proanūkė – Žemyna Paliulytė.  

Tapti giminės metraštininku išties nelengva užduotis, juolab, kai tai susiję su tavimi, su tavo šei-

ma. Tada jauti atsakomybę ne tik už kitus, bet ir už save.  

Anglų rašytojas Č. Dikensas yra pasakęs: „Nėra prasmės prisiminti praeities, jei ji neturi įtakos 

dabarčiai.“ Aš tikiu sąsaja, nematomu tiltu, kuris jungia praeitį su dabartimi bei ateitimi. Tikiu, kad ir 

šis, nors ir fragmentiškas mano darbas, taps pirminiu laipteliu ateinančioms kartoms. Tikiu, kad mano 

giminės medis ateityje dar labiau sulapos su ateinančiomis kartomis... Tikiu, kad suvalkietiškas pasidi-

džiavimas savo šaknimis nesunyks. Tikiu, kad artimųjų ir tautos atmintyje išliks Jonas Basanavičius... 

Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 
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Pranešėjos: Eva Navickaitė, Evita Račiukaitytė, Lauryna 

Rimaitė, Kotryna Striokaitė, IIB klasės mokinės 

Konsultavo mokytoja Daiva Čėsnienė 

SŪDUVIEČIŲ ŽINIOS APIE MENĄ 

Mokinantis anglų kalbos temą apie meną, vasario mėnesį IIB klasės mokiniai susiskirstė į tris 

grupes ir pasirinko tris temas (literatūra, muzika ir šokis). Kiekviena grupė sūduvių apklausai pateikė 

po penkis klausimus.  

Šio projekto pagrindinis tikslas buvo apklausti kuo daugiau sūduvių ir išsiaiškinti jų žinių 

bagažą apie pasaulio, Lietuvos ir gimtosios Sūduvos kultūrą bei meną. Kadangi tyrimo rezultatus 

pristatėme anglų kalba, tobulinome ir kalbinius gebėjimus. 

Respondentai buvo suskirstyti į dvi amžiaus grupes: jaunesnioji (14-25) ir vyresnioji (40-70). 

Šiam žunalistiniam tyrimui puikių idėjų pasiūlė ir jį realizuoti padėjo anglų kalbos mokytoja 

Daiva Čėsnienė. Atlikę tyrimą, pristatėme diagramas, vaizdo įrašus ir savo išvadas klasės draugams.  

Pagal iš anksto aptartus kriterijus  vertinome kitų grupių darbą bei įsivertinome savąsias. Taigi, susu-

mavę rezultatus ir pabaigę daryti šį projektą, padarėme kelias išvadas: 

 1) vyresniųjų Sūduvos gyventojų žinios apie meną yra platesnės ir gilesnės (tai aiškiai atsispin-

dėjo mūsų sudarytose diagramose); 

2) kai kurie atsakymai į klausimus nustebino ir net suglumino (į kelis, galbūt šiek tiek sunkes-

nius, klausimus apklausti žmonės atsakė stebėtinai gerai, o į kai kuriuos kitus, mums atrodžiusius 

lengvesnius, klausimus teisingų atsakymų procentas buvo mažesnis nei tikėjomės); 

3) Sūduvos jaunimas mažai domisi ne tik savo krašto, bet ir pasaulio menu. 

Pastarasis teiginys, jog jaunesnių žmonių grupės žinios apie meną siauresnės nei vyresniųjų, šiek 

tiek nuvylė, todėl sugalvojome pasiūlymų, kaip būtų galima bandyti spręsti šią problemą: 

1) mokykloje skirti didesnį dėmesį jaunimo švietimui meno srityje (pvz.: integruotos pamokos, 

projektinė veikla); 

2) skatinti jaunimą (ir virtualiai)  lankytis meno renginiuose (pvz.: rengti pamokas netradicinėse 

erdvėse: muziejuose, meno galerijose, koncertų salėse ir t.t.). 

Šiam žurnalistiniam tyrimui įgyvendinti tikrai prireikė nemažai laiko, pastangų, kruopštaus dar-

bo bei kūrybiškumo, tačiau jį atlikę džiaugiamės. Paprastai turbūt nedažnai pagalvojame apie tai, kaip 

giliai aplinkiniai žmonės domisi skirtingomis meno sritimis, tačiau šis projektas iš tiesų privertė susi-

mąstyti ir tai mums tapo svarbu ir įdomu.  

Pasirodo, tokių tyrimų atlikimas tikrai gali būti smagi veikla, todėl stengsimės to nepamiršti ir 

daryti daugiau panašių projektų ateityje. 



Nuotr. Kotryna su savo tėčiu Valentinu 

Nuotr. Lauryna ir Kamilė 

 Mokiniai klausimų rezultatus apibendrino ir pavaizdavo skritulinėse diagramose: 

 Projekto apklausoje dalyvavo ne tik gimnazijos mokiniai, bet ir jų tėveliai: 
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Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 
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Pranešėjos: Aušrinė Juozelytė, Gabrielė 

Neverauskaitė, IIC klasės mokinės 

Konsultavo mokytoja Odeta Smelstorienė 

TOP 10 VIETŲ VILKAVIŠKYJE IR APLINK, KURIAS TURI  APLANKYTI 

 Daugelis sutiksime, kad artėjant šiltajam metų sezonui vis dažniau norisi būti lauke, aktyviai 

judėti, laiką leisti su draugais ar šeima. Taigi, suradome dešimt vietų, kurios bus tikrai įdomios ir į 

kurias norėsi grįžti dar ne vieną kartą. Toli vykti nereikės, šitą grožį mes rasime  mūsų Vilkaviškyje. 

 Nors mūsų miestas nėra didelis ir jame gyvena kiek daugiau nei devyni tūkstančiai žmonių, 

reikia pripažinti, kad miestas ir jo apylinkės keičiasi į gera su kiekvienais metais: atsiranda naujos 

kavinės, laisvalaikio leidimo vietos, miesto gatvės vis labiau gyvėja. 

 

Kiškio kupolas 

Kavinė, įsikūrusi 2021-ųjų gegužę, beveik pa-

čiame miesto centre, jaunimą traukia iki šiol: 

čia smagu pasėdėti su draugais, atsigerti kavos; 

vasarą yra galimybė išsinuomoti elektrinius 

paspirtukus. 

 Miesto parkas 

 Prie Šeimenos upės atnaujintas parkas žmones vi-

lioja ne tik šviesiuoju paros metu, bet ir vakarėjant. Viso-

je parko teritorijoje įrengtas apšvietimas, o kai kurių me-

džių lajos apšviestos prožektoriais. Taip pat apšviesti til-

teliai, jungiantys salą. 

Miesto parke nepamiršti ir mažieji lankytojai: 

įrengta vaikų žaidimų aikštelė. 

Koncertams ir kitokio pobūdžio renginiams 

parko centre yra lauko scena. 



Šeimenos upės rekreacinė erdvė 

 Daugiau nei 2 kilometrų pėsčiųjų  ir dvira-

čių takas nusidriekęs nuo ligoninės iki pat 

miesto sodo rytinio taško. Pietinėje tako da-

lyje įrengta: teniso kortas, vaikų žaidimų 

aikštelė, augintinių vedžiojimo vieta ir ne 

tik. 

Du tiltai po tiltais. Vienas iš jų sujunia nau-

jas erdves su Vilkaviškio miesto parku, kitas 

įrengtas po Gedimino gatvėje esančiu tiltu. 

Vilkaviškio paplūdimys 

Poilsio vieta (prie Paežerių ežero), labiausiai 

lankytojus traukia vasarą. 

Čia galima rasti įvairių treniruoklių, stalų su 

suolais jūsų šventei ar picknick'ui. Dėl to ši 

vieta patraukli ir vėsesniu metų laiku. 

Vasaromis jaunimas čia nepraleidžia progos 

pažaisti tinklinį, rengiamos varžybos. 

Na, o kurie mėgsta pasyvesnį poilsį gali pa-

sikaitinti saulėje ant gultų. 

Žiemos metu veiksmo nors mažiau, bet yra. 

Čia atvyksta entuziastų, kurie išbando šaltą 

vandenį. 

 Wake inn Vilkaviškis 

 Pirmasis vandenlenčių parkas Vilkaviškio ra-

jone, atidarytas 2020-ųjų rugsėjį. Parkas puikiai tin-

ka adrenalino ištroškusiems sporto fanatikams. Na, 

o mėgstantiems ramesnę veiklą, gali pasimėgauti ir 

kitomis pramogomis: ežere paplaukioti irklentėmis, 

vandens dviračiais ar valtimis. 

 Parkas dirba tik šiltuoju metų sezonu, kai tin-

kamos oro sąlygos vandens sportui, tad nepraleiskite 

progos išbandyti! 
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   Paežerių dvaras bei dvaro parkas 

   Vienas gražiausių ir žinomiausių dvarų  

   Vilkaviškio  rajone. 

   Dvaro sodyba – dažna fotosesijų vieta. 

   Visus metus čia vyksta renginiai: keliamos  

             vestuvės, rengiamos mugės, koncertai. 

            Dvaro patalpose rengiamos edukacijos,  

                       bet dažniausiai žmonės atvyksta  

                                     pasivaikščioti po parką,  

                                       ramiai pabūti gamtoje. 

Vilkaviškio kultūros centras 

Savivaldybės įstaiga, kuri lankytojams greta 

 koncertų, spektaklių, susitikimų, pastaruoju metu 

gali pasiūlyti ir kino filmus. Kiek tai bus laikina, 

priklausys nuo paklausos. Taip pat kultūros centre 

galite rasti garso įrašų studiją, Mažąją audimo arte-

lę, nemažai patalpų kūrybinėms veikloms. 

Klausučių "Atgimimo" parkas 

 Beveik jau dešimtmetį žmones džiugina  

atnaujintas parkas. Čia yra galimybė žaisti 

futbolą, krepšinį, tinklinį, o mėgstantys ramų 

poilsį gali tiesiog pasivaikščioti. Parko vaizdą 

labai papildo sutvarkytas vandens telkinys. 
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Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 
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Pranešėjos: Eglė Adomavičiūtė, Viktorija 

Klimaitė IIIE klasės mokinės 

Konsultavo mokytoja Andžela Grikietienė 

TO BE IN LOVE WITH SHAKESPEARE (ĮSIMYLĖTI ŠEKSPYRĄ) 

 Projektas „Įsimylėti Šekspyrą“ – vienos tre-

čių gimnazijos klasių anglų kalbos grupės mokinių 

spalio-lapkričio mėnesiais vykdytas projektas. 

Tikslas: išmaniųjų technologijų pagalba kūrybiškai 

išanalizuoti anglų rašytojo Viljamo Šekspyro trage-

diją „Hamletas“ originalo – anglų – kalba. 

Projekto idėja atsirado iš lietuvių kalbos ir literatū-

ros pamokų, kuomet visi trečiokai pagal programi-

nę literatūrą analizavo Šekspyro „Hamletą“ lietuvių 

kalba. Mūsų anglų kalbos mokytojai grupei 

pasiūlė perskaityti šį kūrinį originalo – anglų – 

kalba bei atlikti kūrybinę užduotį. Skaitydami 

tragediją, mokiniai į pagalbą pasitelkė išma-

niąsias technologijas ir skaitė kūrinį interneti-

nėje svetainėje „My Shakespeare“. 

Norėtume visus supažindinti su šia 

nuostabia svetaine. „My Shakespeare“ siūlo ne 

tik internetinę tragedijos versiją originalia senąja anglų kalba, bet ir knygos audio įrašus, vertimą į 

šiuolaikinę anglų kalbą, posakių ar žodžių paaiškinimus, aiškinamuosius ir mokomuosius video įrašus. 

 Perskaitę kūrinį, mokiniai turėjo atlikti mokytojos sugalvotą kūrybinę užduotį – porose 

sukurti 5-10 minučių vaizdo arba garso įrašą, kuriame 

būtų imamas interviu iš knygos veikėjo. Anglų kalbos 

pamokų metu mokiniai pristatė savo darbus bei vertino 

draugų pristatymus įvairiais aspektais. 

Šis projektas mokiniams leido pasijusti tikrais režisie-

riais, aktoriais bei scenaristais. Nors darbas nebuvo 

lengvas, prireikė daug laiko jam atlikti, mokytoja ir 

mokiniai liko be galo patenkinti ir sužavėti savo bei 

Nuotr. Gabrielė Bendžiūnaitė ir Viktorija Klimaitė  

Nuotr. Martinas Briauka  

Nuotr.  Augustė Perliubaitė  



35 

kitų grupės draugų pristatymais. Kadangi projektus darėme bei knygą skaitėme anglų kalba, tobulino- 

me savo užsienio kalbos žinias, išmokome giliau analizuoti kūrinius bei susipažinome su senąja anglų 

kalba. 

Išvada: mokiniai, kurdami vaizdo įrašus (televizijos, pokalbių laidas) ar tinklaides apie Vilja-

mo Šekspyro tragediją „Hamletas“ anglų kalba, lavino savo bendrąsias kompetencijas: skaitydami ir 

nagrinėdami kūrinį – gebėjimo mokytis, kurdami video – kūrybinę, o dirbdami grupėse – socialinę 

kompetencijas. 

Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 
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Pranešėjos: Benita Ožalaitė, Ugnė Simniškytė, IIIE klasės mokinės 

Konsultavo mokytoja Neringa Bartelienė 

FIZIKA IR MUZIKA 

 

  Yra daugybė priežasčių muziką laikyti geru fizikos 

mokymosi pagrindu, tačiau daugeliui iš mūsų turbūt 

nuolatos kyla klausimas, kodėl ne mokslininkai apskritai 

turėtų mokytis fizikos? Viena vertus, iš mokslo tikimės 

daug. Mes norime nepriekaištingai veikiančių technolo-

gijų ir paprastų atsakymų medicinos ar aplinkosaugos 

srityse. Jei sergame, norime konkrečios diagnozės ir 

veiksmingo gydymo. Taip pat tikimės, kad mūsų kompiuteriai įsijungs ir paleis nuostabias sudėtingas 

programas. Kita vertus, daugelis iš mūsų mažai galvoja apie tai, kaip mokslas kuria žinias ir technolo-

gijas. Mus įkvepia ir apakina stambios Marso nuotraukos, padarytos nedideliu erdvėlaiviu už milijonų 

mylių, bet tikrai neįsivaizduojame, kaip tos nuotraukos pasiekia mus. Šiame pristatyme norime jums 

įrodyti, kad ne tik mokslininkams svarbu išmanyti fizikos mokslą.  Šiandien labai svarbu  gebėti logiš-

kai ir racionaliai mąstyti. Kaip ir bet kurį kitą įgūdį, loginį samprotavimą galima lavinti ir praktikuoti, 

jei tik pripažįstame, kad tai nėra neįmanomas iššūkis. Todėl kaip 

muzikoje, taip ir fizikoje, net jeigu ir netapsime Einšteinu, vis 

tiek verta tobulinti savo mokslinius įgūdžius. 

Daugelis muzikos aspektų reikalauja fizikos supratimo. Mu-

zikos instrumentai yra suvaržyti fizikos dėsnių, o instrumentų 

kūrimas negalėjo vykti be žinių, įgytų studijuojant fiziką. Pavyz-

džiui, modernus fortepijonas yra estetinio grožio ir inžinerijos 

stebuklas. Jis paprasčiausiai negalėjo būti pastatytas iki XVIII 

amžiaus, nes reikėjo dabartinių mechanikos žinių ir naujausių 

technologijų. Kitas pavyzdys – kuriami etniniai muzikos instrumentai.  Jie turi ne tik būti estetiškai 

gražūs, tačiau turi ir skambėti gražiai. Tam, kad tikslai būtų įgyvendinti, šių instrumentų kūrėjai turėjo 

išmokti labai daug fizikos, kitaip instrumentai tiesiog nebūtų gerai skambėję. Taip pat auditorijų, baž-

nyčių, salių  akustika. Daugelis muzikantų puikiai žino, kokia svarbi yra akustika koncertinei salei.  

Tiek muzikos, tiek ir fizikos mokslo ištakos siekia toli į praeitį ir visada buvo glaudžiai susijusios, 

galbūt siekia net neandertaliečių laikus! Prieš keletą metų neandertaliečių gyvenamojoje vietovėje bu-

vo rastas kaulas. Nuostabus pastebėjimas buvo tas, kad kaule buvo išpjautos kelios mažos skylės. Vi-

 



sos skylės buvo vienodo dydžio, tačiau tarpai tarp skylių buvo skirtingi. Atlikus tam tikrą analizę bu-

vo nustatyta, kad tarpai tarp skylių atitiko šiuolaikinės fleitos skylių atstumą. Kitaip tariant, kaulas 

galėjo būti priešistorinė fleita! Taigi, net neandertaliečiai naudojo technologijas tikslių skylių dary-

mui muzikiniams tikslams pasiekti.  Senovės graikai taip pat surado ryšį tarp muzikos ir fizikos 

mokslo technologijų.  Neatsitiktinai muzikos instrumentai ir mokslo instrumen-

tai turi tą pačią reikšmę. Graikai sukūrė pirmuosius vargonus maždaug 300 m. 

prieš Kristų. Tačiau šis muzikinis instrumentas iš tikrųjų buvo jų fizikos mokslo 

supratimo demonstravimas ir buvo laikomas moksliniu instrumentu. Tiek muzi-

ka, tiek fizika turi daug sluoksnių ir didelį gylį, tačiau tai ne visada vertinama. 

Dažnai atrodo, kad vieno ar kito instrumento įvaldymas yra labai paprastas ir 

savaime suprantamas dalykas.  Bet tai netiesa! Norint gerai groti instrumentu, 

reikia neįtikėtinai daug darbo ir atsidavimo, o įvaldymas gali užtrukti ne viene-

rius metus.  Tai pat yra ir su fizikos mokslu. Iš pradžių fizika mums gali atrodyti neįtikėtinai sudėtin-

ga, o tuo pat metu atrodo, kad fizikams ji yra labai lengva.  

Paprastai pripažįstama, kad visišką muzikos kūrimo ir suvokimo 

supratimą lėmė fizikos raida. Tačiau nenorima pripažinti, kad muzika 

iš tikrųjų skatino fizikos vystymąsi! Kaip jau minėjome, kad neander-

taliečiai sukūrė fleitą iš kaulo. Tačiau galbūt būtent jų noras sukurti ir 

valdyti garsą paskatino juos sukurti tikslių skylių gręžimo metodus. 

Smuiko stygų virpesių analizė paskatino matematiką Furjė sukurti vieną iš galingiausių mokslo ana-

lizės metodų, dabar vadinamą Furjė analize. Galilėjaus Galilėjaus revoliucinis požiūris į gamtos pa-

saulį tikriausiai turėjo įtakos jo tėvo Vincenzo Galilei revoliucinėms muzikos harmonijos idėjoms. 

Galiausiai daugelis kvantinės mechanikos įkūrėjų pradėjo studijuoti muzikos fiziką ir šis faktas galė-

jo jiems padėti priimti revoliucines idėjas, kurios buvo panaudotos kuriant kvantinę mechaniką. 

Kvantinės mechanikos priėmimą galėjo palengvinti psichoakustikos sritis, kuri tiria, kaip mūsų sme-

genys apdoroja ir interpretuoja garsą, pabrėždama subtilų tikrovės ir mūsų suvokimo realybės sąvei-

ką. 

 Jei būtumėte mokęsi  senovės Graikijoje, turėtumėte tik ke-

turis mokomuosius dalykus: geometriją, astronomiją, aritmetiką ir 

muziką. Šiandien labai daug kalbama apie tai, kad mūsų mokyklos 

turi pasiūlyti techninį išsilavinimą, kad padėtų abiturientams išgy-

venti nuo aukštųjų technologijų priklausomame pasaulyje. Tai nie-

ko naujo: senovės graikai savo išsilavinimo pagrindu taip pat rin-

kosi naujausius (tuo metu) mokslus. Tačiau įdomu tai, kad šalia 

technologinių mokslų jie įtraukė ir muziką! 

Mes gyvename dvylikos vienodų pustonių oktavos aplinkoje ir esame šio garsų derinio pripildyti 

nuo vaikystės. Todėl mūsų klausa stengiasi visą girdimą muzikinę medžiagą įsprausti į šią dvylikos 
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garsų sistemą. Kas yra garsas? Garsas – tai slenkantis slėgio svyravi-

mas terpėje, kuris yra girdimas žmogaus ar gyvūno ausimis. Garso 

bangos, dar vadinamos akustinėmis bangomis, yra išilginės bangos. 

Jas sukuria dalelės, svyruojančios išilgai bangų sklidimo krypties ir 

sudarančios didelio bei mažo slėgio sritis (sutankėjimus ir praretėji-

mus). Jos sklinda kietaisiais kūnais, skysčiais bei dujomis ir užima platų dažnio diapazoną. Beorėje 

erdvėje garso nėra. Žmogaus ausimi girdimų garsų dažnis yra intervale 16 Hz – 20 000 Hz. Mažesnio 

kaip 16 Hz dažnio akustinės bangos vadinamos infragarsu, didesnio kaip 20 kHz dažnio – ultragarsu, 

didesnio kaip 109 Hz – hipergarsu. Fizika muziką aiškintų kaip mokslą apie oro vibracijomis sklin-

dančius garsus. Aukštus dažnius sukelia greitesnės vibracijos, o žemus – lėtesnės. Muziką galima 

aiškinti kaip skirtingų dažnių, aukščių bei trukmės garsų visumą. 

 Ir nesvarbu, ar mes tai suprantame, ar ne, visi esame susiję su 

muzika ir fizika. Plojame ir dainuojame pagal dainas per radiją. 

Mes turškiamės voniose ir mokomės valdyti bangas (kartais sukel-

dami didžiulę netvarką). Intuityviai atpažįstame rezonansą, dažnį, 

stovinčias bangas ir kitus abstrakčius terminus net nežinodami, ką 

jie reiškia. Mūsų darbo tikslas ir buvo perteikti jums, kad viskas Visatoje yra labai plačiai susiję. 

Taip pat ir fizika su muzika, nors ir kokie skirtingi šie mokslai mums atrodo. 
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Pranešėja Kamilė Vasiliauskaitė,  Kybartų Kristijono 

Donelaičio gimnazijos mokinė 

Konsultavo mokytoja Nijolė Černauskienė 

„VIRBALIO VARTAI“ ŽMONĖS BEI AMATAI TARPUKARIU IR DABAR 

BENDRUOMENĖ 

 Tarpukariu Virbalio miesto bendruomenė vadinta tolerantiška, nes joje atrasdavo vietos įvairių 

rasių bei tikėjimų žmonės, kitur nepritapę ir vietos neradę pakeleiviai. 

 Šiuo metu (dabar), iki 120 veiklių asmenų išaugusi stipri bendruomenė, kurios organizatoriai 

nesiekia pelno, yra suinteresuoti pritraukti daugiau idėjiškai pasirengusių dalintis savo patirtimi ir ge-

GATVIŲ PAVADINIMAI 

 Tarpukariu miestelio gatvės būdavo pavadintos  

pagal amatus: Rymorių gatvė, Peilinykų gatvė, Kalvių  

gatvė, Mėsininkų gatvė...  Dabar gatvės pervadintos 

įvairių miestų ir miestelių pavadinimais, vardais bei 

žmonių pavardėmis, kitokiais reikšmingais pavadini-

mais: Vilniaus, Vištyčio, Kauno, Birutės, Gedimino, 

Felikso Vaitkaus, Kalno, Laisvės, Žalgirio... 

AMATAI KAIP PRAGYVENIMO ŠALTINIS 

 Tarpukariu ir karo metais gyvendami sunkiomis sąlygomis, žmonės pardavinėdavo savo gami-

nius, kad turėtų iš ko gyventi, nors, kartais, už tai galėdavo juos nubausti, netgi pasodinti į kalėjimą. 

 Šiandien iš amatų ir vykdomų edukacijų dalį lėšų Virbalio bendruomenė užsidirba. Iš uždirbtų 

pinigų išlaiko „Amatų centro“ patalpas bei dar šiek tiek pasitaupo. 

 Iki šių dienų Virbalio bendruomenė yra išlaikiusi šešis senuosius amatus, kuriuos galima išban-

dyti edukacijų metu: duonos kepimas, žvakių liejimas, virvių vijimas, keramika, audimas, o priešad-

ventiniu laikotarpiu vykdoma ir kalėdaičių kepimo edukacija. 
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ŽOLINĖS JOMARKAS 

 Tai buvo didžiausiai jomarkas Virbalyje, į kurį 

jau iš vakaro sugužėdavo karabelninkai su savo dirbi-

 Žolinės jomarkas išlikęs Virbalyje iki 

šių dienų. Čia rengiamos ir kitos miesto šven-

tės, kuriose leidžiama prekiauti tik rankų dar-

bo dirbiniais, atsisakoma pigios komercijos. 

APIBENDRINIMAS 

  Virbalio miestas, turėjęs gilią istorinę praeitį ir netgi buvęs vienu iš svarbiausių krašto prekybos 

centrų, vėl atranda senuosius amatus, vykdo net kelias edukacines veiklas. Edukacijos dažnai tampa 

praeityje buvusio amato kaip pragyvenimo šaltinio tęstinumas. 
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Pranešėja Gabrielė Neverauskaitė,  IIC klasės mokinė 

Konsultavo mokytojos:  Neringa Bartelienė, Eglė Burbienė 

SŪDUVOS KRAŠTO FIZIKAS K. BARŠAUSKAS 

 When we study physics, we hear a lot of names of famous physicists 

from all over the world - Andre Ampere, James Joule, Michael Faraday, 

Isaac Newton, or Albert Einstein. But have we ever thought about the fact 

that there are also famous physicists in Lithuania, such as Boleslovas Styra, 

Adolfas Jucys, Algis Petras Piskarskas, Henrikas Jonaitis, and others. One 

of the most famous physicists in Lithuania comes from our region, Suduva. 

This is Kazimieras Baršauskas. Lithuanian physicist, educator, doctor of na-

tural sciences. Today, I would like to introduce you to this famous physicist 

from the Suduva region. 

         Prof. Kazimieras Baršauskas who was born in 1904, in Gižai  was the-

Head of the Physics Department of Kaunas State Vytautas Magnus University, Dean of the Faculty of 

Technology and later - of the Faculty of Electrical Engineering, the first Rector of Kaunas Polytechnic 

Institute. K. Baršauskas died in 1964.  

This is the story of a man who did not serve alcohol but sweets, who got along with everyone, who 

loved even those who did not love him. Baršauskas had eight brothers and a sister. So, his childhood in 

the countryside was not easy. He had to work a lot on the farm, which is why he was a few months late 

for the first grade.  

Although in the first years of school, the future scientist didn't understand and know much, soon 

his receptive mind began to pump knowledge. In the summers, he would workas a tutor in the garden at 

a table made up of a few planks thrown over two stumps. 

From his son's story: 

When I looked at my father's memoirs of his trip to the USA, I gasped: he had already started wor-

king with the universities with which we now work closely. 

K. Baršauskas' sister Viktorija is still impressed by her brother's ability to look into the distant fu-

ture, caring for Lithuania's survival and prosperity. 

"Peopl eused to say: "Why do we need so many branches of higher education in our provincial 

towns?" Walking with my brother around the Student Campus, the nunder construction, I asked him 

this question. He said to me: "To bring education closer to the people. When there are more educated 

people, Lithuania will not be lost" 

I was surprised: "Are you looking so far into the future?" He replied: "And how can you live on- 



ly for today? Of course, I am looking to the future," recalls V. Baršauskaitė-Karčiauskienė. 

K.Baršauskas' contemporaries and family members also point to his extraordinary ability to co-

mmunicate very simply and sincerely with everyone - scientists, students, ordinary citizens, even poli-

tical enemies and people who disliked him. 

 The academician was not only a brilliant organiser and a gifted scien-

tist, but also a courageous, human leader, who came of age in independent 

Lithuania and preserved his patriotism, nationalism, respect and com-

passion for people during the Soviet occupation. 

 K. Baršauskas' KPI became one of the most important high eredu-

cation institutions in the USSR-occupied Baltic States. During the 13 years 

of his leadership, the Institute grew considerably, the number of students 

increased, close relations with manufacturing companies were established, evening and part-time de-

partments were set up, and a student campus was built. 

He wrote physics textbooks for high school students, as well as books to promote physics science. 

He was one of the initiators of the founding of the Lithuanian Physics Society, a member of the edito-

rial board of the journal "Lietuvos fizikos rinkinys" (Lithuanian Physics Collection), and one of the 

founders of the "Žinija" Society. 

The first large electronic calculating machine was purchased under his care.  

Lithuania has many amazing physicists who make their county famous eall overt he world. I am 

proudt that one of the most famous, Kazimieras Baršauskas, grew up in my country.  
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MIKROORGANIZMAI ANT PALIKTOS KRAMTOMOSIOS GUMOS.  

NATŪRALIOS ANTIBAKTERINĖS GUMOS GAMYBA. 

Pranešėja Evenika Mekšraitytė,  IVB klasės mokinė 

Konsultavo mokytoja:  Daiva Paškauskienė 

Kramtomoji guma – tampri minkšta medžiaga, blogam burnos kvapui naikinti, pašalinti 

maisto likučiams iš burnos ertmės, mėgautis maloniu skoniu. Iškramtyta guma turėtų būti išmetama 

į šiukšlių dėžes, bet gan dažnai ji prilipdoma ir paliekama viešose vietose: ant laiptų turėklų, mo-

kyklinių suolų, kėdžių, palangių, vaikų žaidimų aikštelėse. Paliktoje gumoje užsilikęs cukrus tampa 

bakterijų, buvusių burnoje ir patekusių iš aplinkos, buvimo ir dauginimosi vieta. Šios, ranka pasie-

kiamos zonos tampa ne estetiškos, nuolatos liečiamos. Kiekvienas žmogaus prisilietimas – mikroor-

ganizmų pasiėmimas ir platinimas. Esant pažeistai odai ar rankų higienos stokai kai kurios bakteri-

jos gali tapti tam tikrų ligų priežastimi, tokių kaip TBC, hepatito A, rotavirusinio enterito, viršutinių 

kvėpavimo takų susirgimų, gripo, parazitinių ligų ir kt. Pastebėjau, kad paliktos kramtomosios gu-

mos kiekiai viešose vietose dideli. 

Atskirų burnos bakterijų rūšių pasiskirstymas rodo jų gebėjimą įsitvirtinti burnos ertmėje ir 

išgyventi savo šeimininkuose ilgą laiką. Kanados mokslininkai, atlikę genetinę analizę, nustatė bak-

terijų savybes, leidžiančias bakterijoms įsitvirtinti ir išgyventi šeimininkuose. Išgyvenimą burnoje 

stiprina dantų apnašos. Jos sukuria puikias sąlygas bakterijoms ne tik daugintis, bet ir atlaikyti dide-

lį deguonies, pH, angliavandenių kiekio svyravimą (2). Į aplinką ir organizmą bakterijos gali patekti 

per nešvarias rankas. Kartu su gerosiomis bakterijomis perduodamos ir patogeninės bakterijos, ga-

linčios pakenkti individo sveikatai. Indijos mokslininkai atliko tyrimą, kurio rezultatai parodė, kad 

kai kuriems mikrobams didelę įtaką turi koaggregacija tarp įvairių iš odos išskiriamų bakterijų gen-

čių (3). 

Žmogaus burna yra vieta, turinti didžiausią bakterijų, grybelių, virusų įvairovę. Yra rasta 

net apie 1000 skirtingų bakterijų rūšių. Burnoje esančios bakterijos yra atsakingos už labiausiai pap-

litusias bakterines žmogaus burnos ligas: dantų ėduonį ir paradantozę. Asmens mikrobiomas yra 

labai specifinis. Kariesas ir periodontitas yra bakterinės ligos, jų išsivystymui didelę įtaką turi aplin-

kos veiksniai, rūkymas, įvairios dietos. Ypač ligą sustiprina mikrobiomo atsakas į patekusias naujas 

bakterijas (6). Įrodyta, kad daugelis kramtomųjų gumų, turinčių antibakterinį poveikį sudarytos iš 

gydomųjų žolelių ir turi teigiamą poveikį apnašų naikinimui ir dantenų ligų prevencijai. Tačiau Ny-

derlandų mokslininkai teigia, kad tokia guma, nenaudojant dantų šepetėlio yra per silpna, kad turėtų 

veiksmingą poveikį. Medžiagos funoranas, piknogenolis, chlorheksidinas, mastika, esančios euka-

liptuose, magnolijose, akacijose naikina apnašas (5). 

Kramtomoji guma, kaip ir plastikas, yra sintetinis polimeras, pagamintas naftos pagrindu, 

ir šie produktai nesuyra dėl natūralių aplinkoje vykstančių procesų. 2000 m. Jungtinėje Karalystėje 

atlikto tyrimo metu nustatyta, kad vien Londono Oksfordo gatvėje buvo priklijuota 250000 gumos 

gabalėlių, o 2015 m. pateiktoje ataskaitoje teigiama, kad kramtomosios gumos valymas nuo Jungti-

nės Karalystės gatvių vietos tarnyboms kainavo 56 mln. svarų sterlingų. Apskaičiuota, kad pasauli-

nės kramtomosios gumos rinkos vertė yra apie 19 mlrd. JAV dolerių per metus, o 60% rinkos dalies 

tenka dviem bendrovėms, ir ji kasmet auga maždaug 4,5%. Tai 374 milijardai kramtomosios gumos 

lazdelių, kurių bendras svoris siekia 100000 tonų. Tai yra 100000 tonų plastiko, kasmet išmetamo į 

aplinką! Apskaičiuota, kad per ateinančius penkerius metus bus pagaminta, sukramtyta ir išmesta 

daugiau kaip 1 mln. tonų kramtomosios gumos (1). 

Problemos aktualumas. Esu moksleivė, mokykloje vaikštau į kabinetus ir  gan dažnai 

patiriu labai nemalonų jausmą, kai pirštai prilimpa prie kėdės ar suolo apačioje paliktos kramtomo-

sios gumos. Gerai, jei kabinete yra kur nusiplauti rankas, jei netoli yra dezinfekcinis skystis ar turiu 

atsinešusi drėgnų servetėlių. Kitu atveju, mikrobai esantys ant rankų, liečiant burną, nosį, rašy-
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mo priemonę, ar valgant, gali patekti į organizmą ir gali sukelti ligą. Gaila ir valytojų, kurios gramdo 

prilipusią, spėjusią pridžiūti gumą. 

 Pritaikomumas. Nustačius bakter ijų, išaugintų nuo viešose vietos pr ilipintos kramtomo-

sios gumos, savybes ir radus biologiškai aktyvias medžiagas, naikinančias šias bakterijas, būtų galima 

gaminti kramtomąją gumą panaudojant šias medžiagas su tikslu, kad viešose vietose paliktoje gumoje 

nebus bakterijų, ar jų bus daug mažiau. Pagaminta natūrali kramtomoji guma pikio pagrindu, veiks 

antibakteriškai, ir pilnai suirs aplinkoje. Jei tokios gumos būtų gaminama daugiau, tai sumažėtų į ap-

linką išmetamos gumos kiekis. Aktyvus visuomenės švietimas šia tema turėtų prisidėti prie neperdir-

bamų šiukšlių kiekio mažinimo aplinkoje. 

 Hipotezė, tikslas, uždaviniai.  

 Hipotezė: 

 Jeigu rasiu natūralias medžiagas, naikinančias bakterijas, išaugintas nuo viešose vietose paliktos 

kramtomosios gumos, tai turėčiau pagaminti suyrančią kramtomąją gumą pikio pagrindu, kurios savy-

bės turėtų skirtis nuo nesuyrančios gumos savybių. 

 Darbo tikslas: nustačius bakter ijų, išaugusių iš viešose vietose paliktos kramtomosios gu-

mos, savybes, rasti natūralias medžiagas joms naikinti ir pagaminti suyrančią antibakterinę gumą. 

 Darbo uždaviniai:  

 Nuo surinktos kramtomosios gumos išauginti bakterijas ir nustatyti jų savybes. 

 Rasti natūralias medžiagas, naikinančias išaugusias bakterijas 

 Pagaminti suyrančią kramtomąją gumą. 

 Įvertinti pagamintos gumos antibakterines savybes, palyginti su pirktos gumos savybėmis. 

 Tyrimo metodika. 

 Tiriamasis darbas atliktas Vilkaviškio ”Aušros’’ gimnazijos biologijos kabinete, Jaunojo tyrėjo 

mobilioje laboratorijoje, pasirinktų bakterijų gentis nustatyta VUGMC. 

 Prietaisai ir medžiagos.  

 • Mėgintuvėliai, pagaliukai (sterilizuoti Vilkaviškio ligoninės sterilizacinėje), 

 • Terpės (Columbia Blood agaro, MacConkey agaro, Triptono Sojos agaro), pirktos 

UAB ,,Bioeksma“ 

 • Termostatas, jame bakterijų kultūros auginamos 48 val. 37°C temperatūroje, 

 • Liniuotė, pincetas, vienkartiniai maišeliai, 

 • Kintamo tūrio mechaninės pipetės, antgaliai, 

 • Mikroskopas, 

 • Kolbos, objektiniai stikleliai, kilpelės, 

 • Gramo dažymo rinkinys, pirktas UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“. 

 Mėginių paėmimas. 

 Nuo Vilkaviškio „Aušros’’ gimnazijos, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos, 

Vilkaviškio muzikos mokyklos suolų ir stalų, daugiabučių namų laiptinių turėklų surinkta 27 kramto-

mosios gumos mėginiai (1 priedas). Prieš kiekvieno mėginio paėmimą pincetas dezinfekuotos spirite, 

mėginiai dėti į sunumeruotus sterilius maišelius. 

 Bakterijų kultivavimas. 

 Visi 27 mėginiai sėti ant Columbia Blood agaro terpės. Pagaliukas, skirtas paimti tepinėliui, pa-

vilgomas į fiziologinį skystį ir juo perbraukiama per gumos gabalėlį po vieną kartą iš jo abiejų pusių. 

Paimta medžiaga sėjama į paruoštas, sužymėtas Petri lėkšteles ištisiniu sėjimu. Mėginiai idedami į 

termostatą. 

 Tokiu pačiu principu užsėjama ant MacConkey agaro terpė, testavimui dėl galimų mikrogry-

belių. 

 Bakterijų savybių nustatymas. 

 • Kultūrų gryninimas. Išaugusios bakter ijų kultūros gryninamos. Atsirenkama 20 kultū-

rų, kurios persėjamos į Petri lėkšteles su Columbia Blood agaro terpe. Mėginiai dedami į termostatą, 

išaugus bakterijoms, nustatoma jų savybės. Tuo tikslu atliekami Katalazės ir KOH testai, daromi bak-

terijų tepinėliai, jie mikroskopuojami. 

 • Katalazės testas. Ant objektinio stiklelio Pastero pipete užlašinama nedidelis distiliuoto 

vandens lašas. Sterilia kilpele paimama išgrynintos tiriamos bakterijų kultūros ir sumaišoma su disti-

liuotu vandeniu. Ant paruošto mėginio užlašinama 1–2 lašai 3% vandenilio peroksido tirpalo, pirkto 
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vaistinėje. Katalazės testas teigiamas, kai išsiskiria dujų burbuliukai, neigiamas – dujų burbuliukai 

nesusidaro. 

 • KOH testas. Ant objektinio stikliuko Pastero pipete užlašinama distiliuoto vandens 

lašas. Kilpele paimama tiriamos bakterijų kultūros ir gerai sumaišoma su užlašintu vandeniu. Ant 

paruošto mėginio užlašinama1 lašas 3% KOH tirpalo (tirpalo gamyba: 3 gramai KOH, 100ml van-

dens).Į bakterijų suspensiją dedama kilpelė, kuri, paimant suspensijos, keliama į viršų. Jei mikroor-

ganizmas Gram neigiamas, susidaro tąsi, gleivėta medžiaga, gram teigiamas – kultūra išlieka netąsi, 

skysta. 

 • Bakterijų dažymas Gramo būdu ir mikroskopavimas. Ant objektinio stiklelio užlaši-

nama lašas distiliuoto vandens, kuriame paskirstoma kilpele paimta bakterijų kultūra. Tepinėliui 

išdžiūvus, preparatas fiksuojamas objektinį stiklelį 3 kartus perbraukiant virš spiritinės lemputės 

liepsnos. Užpilama kristalinio violeto, po 1 min. pridedama jodo tirpalo ir laikoma 1 min.. Mėginys 

blukinamas 95% etanoliu 20 sekundžių ir dažomas safraninu apie 1–2 min.. 

 Nudažytos bakterijos, mikroskopuojamos šviesiniu mikroskopu, aprašoma jų formos, spalva, 

kolonijų išsidėstymas. 

 Pasirinktų bakterijų identifikavimas. Pasirenkama bakter ijos (Nr . 10, Nr . 12, Nr . 14), 

kurioms nustatoma gentis. Šios bakterijos bus naudojamos jautrumui natūralioms medžiagoms nus-

tatyti. 

 Gram teigiamų bakterijų (Nr. 12, Nr. 14) DNR išskyrimas, atliktas Jaunojo tyrėjo mobilioje 

laboratorijoje (2 priedas). 

 Gram neigiamos bakterijos (Nr. 10) DNR išskyrimas, atliktas Jaunojo tyrėjo mobilioje labora-

torijoje (3 priedas). 

 16S rDNR amplifikavimas (4 priedas). Jis atliktas tam, kad būtų gauta didesnis kiekis specifi-

nių DNR fragmentų iš mažo kiekio, reikalingo bakterijų genčiai nustatyti. Atlikta Jaunojo tyrėjo 

mobilioje laboratorijoje. 

 Pasitelkiant sekoskaitos aparatą, PGR sekos nuskaitomos, apkarpomos su tikslu, kad būtų ko-

kybiškesnė analizė. Duomenys gauti FASTA, ABIF formatais. Gauti duomenys palyginami su 

NCBI (National Center for Biotechnology Information) duomenų bazėje esančiais duomenimis. 

 Natūralių medžiagų, naikinančių (Nr. 10, Nr. 12, Nr. 14)bakterijas nustatymas. 

 Tyrimui naudojamos medžiagos: 

 • Antpilai: liepžiedžių, ramunėlių, čiobrelių, melisos, raudonėlio, mėtos. 

 • Sultys: citrinos ir greipfruto (išsispaudžiama). 

 • Kita: soda, vitaminas C, imbieras, cinamonas, bičių pikis. 

 Antpilų paruošimas: 20 g džiovintos medžiagos užpilama 100 ml verdančio vandens. Pa-

laikoma 12 val., nukošiama. 

 Antibakterinio aktyvumo tyrimas: 

 • Petri lėkštelės su Triptono sojos agaro terpe sužymimos, užrašoma tiriamos medžiagos pa-

vadinimas, sektoriaus centre padedamas taškas medžiagai pilti. 

 • Bakterijų sėjimas: su kilpele paimama bakterijų kultūros iš jau kultivuotos Petri lėkštelės ir 

ištisiniu sėjimu pasėjama. 

 • Su mikropipete ant pažymėtų taškų užpilama po 10 mikrolitrų antpilų, sulčių, o vitamino C, 

imbiero, cinamono, pikio dedama 1cm2, lėkštelės laikomos termostate 2 paras. Matuojama inhibici-

nių zonų skersmenys trijuose taškuose.  

 Antibakterinės gumos gamyba. 

 Gumos gamybai naudojamos medžiagos: 

 • Bičių pikis; 

 • Vitaminas C (1 tabletė = 0,95 g = 600 mg veikliosios medžiagos); 

 • Cinamonas; 

 • Imbieras; 

 • Eritritolis (6); 

 Gumos gaminimo eiga. 

 Daromi 5 mėginiai su skirtingais medžiagų kiekiais: 

 Mėginys Nr. 1–4g bičių pikio (vėliau pridėta dar 4 g, dėl per didelio kiekio šalutinių me-

džiagų), 2 g cinamono, 1 g eritritolio, 1 g džiovinto malto imbiero, 0,475g tabletės vitamino C. Kai-
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tinta vandens vonelėje iki 80°C temperatūros. 

       Mėginys Nr. 2–4g bičių pikio, 2g cinamono, 1g eritritolio, 0,5g džiovinto malto imbiero, 0,475 

g tabletės vitamino C. Kaitinama 35°C temperatūroje.  

 Mėginys Nr. 3–4g bičių pikio, 1g cinamono, 1g eritritolio, 0,475g tabletės vitamino C. Kaitina-

ma 35°C temperatūroje.  

 Mėginys Nr. 4–4g bičių pikio, 0,5 g cinamono, 0,5g eritritolio, 0,25g džiovinto malto imbiero, 

0,475g tabletės vitamino C. Kaitinama 35°C temperatūroje.  

 Mėginys Nr. 5–4g bičių pikio, 0,5g cinamono, 0,25g džiovinto malto imbiero, 0,475g tabletės 

vitamino C. Kaitinama 35°C temperatūroje.  

 Gumos antibakterinių savybių nustatymas. 

 Antibakterinis poveikis nustatomas pagamintos gumos mėginių Nr. 4 ir Nr. 5 bakterijoms Nr. 

10, Nr. 12 ir Nr. 14, jis palyginamas su antibakteriniu poveikiu gumos ,,Dirol“, „Orbit“, „Halls“, pirk-

tų parduotuvėje. Šiose gumose gausu maisto priedų: E320, E171, E341, E321 ir kt. (15 priedas). 

 Petri lėkštelės su Triptono sojos agaro terpe užsėjamos bakterijų Nr. 10, Nr. 12 ir Nr. 14 kultū-

romis (kiekvienai bakterijai paruošiama po 2 lėkšteles). Lėkštelės padalijamos į  3 sektorius – gu-

moms,,Dirol“, „Orbit“, „Halls“. Gumai mėginių Nr. 4 ir Nr. 5 paimamos dar 2 Petri lėkštelės, padali-

jamos į 3 sektorius ir kiekviename iš jų užsėjama skirtingos bakterijos Nr. 10, Nr. 12, Nr. 14. Visų 

sektorių centruose padedami tiriamų gumų mėginiai (1,7 cm x 0,8 cm), lėkštelės laikomos termostate 

2 paras. Matuojama inhibicinių zonų skersmenys trijuose taškuose. Lyginami inhibicinių zonų viduti-

niai skersmenys. 

 Į pagamintą gumą įdėtas saldiklis eritritolis, todėl įvertintas ir jo poveikis bakterijoms. 

Tam, 3Petri lėkštelės padalinamos į tris sektorius, užsėjamos tiriamomis bakterijomis Nr. 10, Nr. 12, 

Nr. 14, sektorių centruose uždedamas popierinis diskas, išmirkintas eritritolio tirpale. Lėkštelės laiko-

mos termostate 2 paras, matuojama inhibicinių zonų skersmenys trijuose taškuose. 

Duomenų statistinis vertinimas. 

Gauti duomenys surašomi į lenteles, nubraižomos palyginamosios diagramos ir atliekama 

kiekvieno gauto fakto analizė. Į lenteles surašoma kiekvieno matavimo: vidurkis (cm) ir paklaida 

(cm), patikimumas P (%), variacijos koeficientas V (%). 

Duomenų analizė ir rezultatų aptarimas. 

Bakterijų savybės 

Visoms 20 atsirink-

toms bakterijoms atliktas kata-

lazės ir KOH testai. Tyrimo me-

tu nustatyta, kad trijų bakterijų 

(Nr.1, Nr.7, Nr.9) katalazės tes-

tas neigiamas, o likusių septy-

niolikos – teigiamas. Atlikus 

KOH testą nustatyta, kad ketu-

rios bakterijos yra Gram- (Nr.1, 

Nr.8, Nr.10, Nr.11), likusios 

šešiolika – Gram+ (1 pav., 5 priedas).  Mikroskopuojant paruoštus bakterijų1 pav. Bakterijų savybės 

(katalazės ir KOH testas). Tepinėliu nustatyta, kad tarp tiriamų 20 bakterijų yra 9 lazdelės formos, 1 

pupelių formos, 10 rutuliukų formos bakterijų. 
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Sūduva 

NUOTEKŲ DUMBLO ĮTAKA RIDIKĖLIŲ IR BAZILIKŲ 

PRODUKTYVUMUI BEI DIRVOS KOKYBEI 

Pranešėjas Erikas Gudulevičius,  IVD klasės mokinys 

Konsultavo mokytoja  Daiva Paškauskienė 

Hipotezė, tikslas, uždaviniai 

 

 Hipotezė: 

 Jeigu, augindamas ridikėlius ir bazilikus, tręšiu juos skirtingu kiekiu nuotekų dumblo, tai 

jų produktyvumas ir mineralinių medžiagų kiekis dirvoje bus skirtingas.    

 Darbo tikslas:  

 Nustatyti skirtingo kiekio nuotekų dumblo poveikį ridikėlių ir bazilikų produktyvumui ir 

dirvos kokybei. 

 Uždaviniai: 

 1. Auginti ridikėlius dirvožemyje, tręšiamame skirtingu kiekiu nuotekų dumblo, ir įvertinti 

jo poveikį ridikėlių morfologiniams rodikliams. 

 2. Auginti kvapniuosius bazilikus dirvožemyje, tręšiamame skirtingu kiekiu nuotekų 

dumblo, ir įvertinti jo poveikį bazilikų morfologiniams rodikliams. 

 3. Įvertinti skirtingo kiekio nuotekų dumblo įtaką dirvos kokybei. 

 

Tyrimo metodika 

 

 Tiriamasis darbas atliktas sodyboje, kurioje laikomi tiriamieji mėginiai, Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnazijos biologijos kabinete. 

Prietaisai ir medžiagos. 

• Sodo žemė (priesmėlis); 

• Aštuonios daigyklos (29×39×7 cm); 

• Nuotekų dumblas, gautas iš UAB „Vilkaviškio vandenys“, (1. Priedas). 

• Kvapniųjų bazilikų bei ridikėlių sėklos (po 25 sėklas kiekvienam mėginiui); 

• PH matuoklis (PHMT-M21-001); 

• Matavimo stilinės (8 vnt.), 1 l kolba, stiklinis piltuvėlis, špatelis su šaukšteliu, 

• Distiliuotas vanduo, KCl druska; 

• Slankmatis, matavimo juosta; 

• Elektroninės svarstyklės. 

Mėginių paruošimas. 

 Kiekvienas mėginys pripildomas sodo žemės (priesmėlis), sumaišytos su numatytu dumblo kie-

kiu,  pasėjama po 25 sėklas (05-28). Laistoma vandeniu pagal poreikį. 

Mėginys RK (ridikėlių kontrolinis  mėginys) – tik sodo žemė; 

Mėginys R25 – sodo žemė, maišyta su 25 g nuotekų dumblo, 25 g tenkantys 1131 cm2; 

Mėginys R50 – sodo žemė, maišyta su 50 g nuotekų dumblo, 50 g tenkantys 1131 cm2; 

Mėginys R75 – sodo žemė, maišyta su 75 g nuotekų dumblo, 70 g tenkantys 1131 cm2; 

Mėginys BK (baziliko kontrolinis mėginys) – tik sodo žemė;  

Mėginys B25 – sodo žemė, maišyta su 25 g nuotekų dumblo, 25 g tenkantys 1131 cm2; 

 Mėginys B50 – sodo žemė, maišyta su 50 g nuotekų dumblo, 50 g tenkantys 1131 cm2; 

 Mėginys B75 – sodo žemė, maišyta su 75 g nuotekų dumblo, 75 g tenkantys 1131 cm2; 

 Praėjus 4 dienoms po sėjimo, visuose tiriamuosiuose mėginiuose sėklos pradėjo dygti.  
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 Morfologiniai tyrimai. 

 Morfologiniams tyrimams atlikti  iškiekvieno mėginio išraunama po 5 augalus (iš centro ir kam- 

pų po 1 augalą). 

 Ridikėlių biometriniai tyrimai atlikti liepos 5 d., praėjus 39 dienoms po sėjos. Kiekvienam iš-

rautam augalui nustatytas šakniavaisio ilgis ir plotis, šakniavaisio masė, lapų skaičius. Sverta su elekt-

roninėmis svarstyklėmis, lapų, stiebų ilgis matuotas matavimo juosta. Gauti pradiniai duomenys pa-

teikti 4 lentelėje 4 priede. 

 Kvapniųjų bazilikų biometriniai tyrimai atlikti liepos 10 d., praėjus 44 dienoms po sėjos. Kiek-

vienam išrautam augalui nustatytas lapų skaičius, augalo aukštis, stiebo storis, žaliosios masės kiekis, 

šaknų ilgis ir masė. Gauti pradiniai duomenys (4. Priedas). Mėnesį sekamas kvapniųjų bazilikų aukš-

čio kitimas (nuo 2021-07-18 iki 2021-08-14). Kas septynias dienas kiekviename mėginyje buvo pa-

renkama po penkis bazilikus (keturi iš kampų, vienas iš centro) ir pamatuojamas jų aukštis matavimo 

juosta, išvedamas vidurkis. 

 Dirvožemio pH rodiklio tyrimas. 

 Dirvožemis, pH rodikliui nustatyti, buvo paimtas iš kiekvieno tiriamojo mėginio, dirvą paruo-

šus sėjai ir baigus tyrimą, viso paimta 8 dirvožemio mėginiai. PH matuotas pH matuokliu, atliekant 3 

matavimo pakartojimus kiekvienam mėginiui. Dirvožemio reakcija apibūdinta pagal doc. dr. J. Maž-

vilo monografiją: pH 6,6–7,0 (artima neutraliai),  7,0–8,5 (neutrali reakcija ir šarmiška) (6). 

 Darbo eiga: 10 g gerai išmaišyto dirvožemio užpilama 25 ml KCl 1,0 N tirpalu, išmaišoma ir 

paliekama pastovėti. Po 2–3 min. išmaišoma ir į paruoštą mišinį įdedama pH matuoklio elektrodas, 

prietaiso parodymai užrašomi, kartojama 3 kartus, išvedamas vidurkis. (KCl 1,0 N gamyba: 75 g KCl, 

ištirpinama 500 ml distiliuoto vandens, pripilama iki 1 l, pH turi būti 5,5–6).  

 Svarbiausių mineralinių medžiagų kiekių nustatymas dirvoje (tyr imai atlikti Vytauto Di-

džiojo universiteto Agronomijos fakulteto laboratorijoje). 

 Fosforo kiekio nustatymas dirvožemyje CAL metodu.  

 Pasveriama 5 g orasausio dirvožemio, užpilama 100 ml paruošto CAL tirpalo ir kratytuvu pla-

kama 2 val.. Mėginiai nufiltruojami. Į šešiolika (po 2 mėginius kiekvienam tiriamam dirvos mėginiui) 

50 ml matavimo kolbutes imama: po 5 ml dirvožemio filtrato, 30 ml distiliuoto vandens, 5 ml darbi-

nio John tirpalo ir iki 50 ml žymės pripilama distiliuoto vandens. Mėginiai matuojami spektrofoto-

metru, bangos ilgis 850. Fosforo kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

 

 
 

50 ml – tirpalo praskiedimas iki 50 ml, 

100 ml – pradinis dirvožemio paruošimas su CAL tirpalu, ml, 

5 ml – paimtas filtrato kiekis, ml, 

5 g – analizei paimtas dirvožemio kiekis, g. 

Dirvožemio fosforingumas įvertintas pagal G. Staugaitį, Z. J. Vaišvilą (2). Lietuvos dirvožemiai 

yra labai mažo fosforingumo, kai juose fosforo randama 0–50 mg/kg, mažo fosforingumo – 50–100 

mg/kg, vidutinio – 100–150 mg/kg, fosforingi – 150–200 mg/kg, didelio fosforingumo – 200–250 

mg/kg, labai didelio – 250 mg/kg ir daugiau. Dirvožemis yra pakankamai fosforingas, kai jis siekia 

150 mg/kg ir daugiau. 

Kalio kiekio nustatymas dirvožemyje CAL metodu. 

Pasveriama 5 g orasausio dirvožemio, užpilama 100 ml paruošto CAL tirpalo, kratytuvu plaka-

ma 2 val.. Mėginiai nufiltruojami. Į aštuonias (po 1 mėginį kiekvienam tiriamam dirvos mėginiui) 50 

ml matavimo kolbutes įpilama po 25 ml dirvožemio filtrato ir iki 50 ml žymės pripilama distiliuoto 

vandens. Mėginiai matuojami liepsnos fotometru. Kalibravimo kreivėje randamas kalio kiekis, atitin-

kantis fotometro parodymą. Kalio kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:   
 

 K mg/l – iš kalibravimo kreivės gautas K kiekis mg/l tiriamajame dirvožemyje, 

 1,2 – kalio perskaičiavimo koeficientas, 

 1000 – koeficientas perskaičiavimui į 1 kg dirvožemio, 

 5 – analizei paimtas dirvožemio kiekis, g, 
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 10 – kalio kiekio, esančio standartiniame tirpale, perskaičiavimui į mg/l. 

 Pagal G. Staugaitį, Z. J. Vaišvilą (2), Lietuvos dirvožemiai yra labai mažo kalingumo, kai kalio 

juose yra 0–50 mg/kg, mažo kalingumo – 50–100 mg/kg, vidutinio – 100–150 mg/kg, kalingi – 150–

200 mg/kg, didelio kalingumo – 200–250 mg/kg, labai didelio – 250 mg/kg ir daugiau. Dirvožemis 

yra pakankamai kalingas, kai jis siekia 150 mg/kg ir daugiau. 

  Bendrojo azoto nustatymas dirvožemyje. 

 Ant specialaus popierėlio analitinėmis svarstyklėmis atsveriama po 1±0,0010 g  orasausio tiria-

mo dirvožemio (po 2 pakartojimus kiekvienam mėginiui, viso šešiolika mėginių), dirvožemis įdeda-

mas į Kjedalio kolbas, įberiama katalizatorių: 15 g K2SO4 ir 0,9–1,2 g CuSO4. Įpilama 25 ml konc. 

H2SO4. Kjeldalio kolbos įstatomos į virimo aparatą. Pradžioje kolbos kaitinamos nestipriai, kol turi-

nys karbonizuosis ir pranyks putos. Valandai praėjus, mėginiai atvėsinami ir titruojami 0,2 N NaOH 

tirpalu. Bendrojo azoto kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

0,28 – koeficientas azoto kiekiui perskaičiuoti. 

Pagal B. Baginską ir J. Narkevičių, bendro azoto koncentracija dirvožemyje yra pakankama 

arba didelė, kai ji siekia 0,4 % ir daugiau, vidutinė – 0,2–0,4 %, maža – 0,1–0,2 %, labai maža – ma-

žiau nei 0,1 % (2). 

Duomenų statistinis vertinimas. 

Gauti matavimų duomenys surašyti į duomenų sąsiuvinį ir apdoroti matematiškai pagal A. Son-

gailienės ir kt. metodinę literatūrą. Atlikus visus matematinius apskaičiavimus, duomenys surašomi į 

lenteles, kiekvienam matuotam parametrui atskirai. Į lenteles surašoma kiekvieno matavimo:  vidur-

kis  (cm) ir paklaida  (cm), patikimumas P (%), variacijos koeficientas V (%).  

Pagal gautus duomenis, nubraižomos palyginamosios diagramos ir atliekama galutinė kiekvie-

no matuoto parametro interpretuojamoji gautų faktų analizė. 

 

Duomenų analizė ir rezultatų aptarimas 

x x
m

 Morfologiniai rodikliai 
 

 Ridikėlių biometriniai rodikliai 

 

 Vidutinė ridikėlių šakniavaisių masė. 

 Tiriamuose mėginiuose ridikėlių šakniavaisių masė skirtinga. Apskaitos metu nustatyta, kad 

vidutinė ridikėlių šakniavaisių masė svyravo 0,26–1,20 g ribose. Šakniavaisių masė kontroliniame 

mėginyje 2,8 karto mažesnė už ridikėlių masę mėginyje R25, 3,5 karto mažesnė nei mėginyje R50 ir 

4,6 karto mažesnė už ridikėlių masę R75 mėginyje (1 pav., 5. Priedas). Nuotekų dumble esančios me-

džiagos didino ridikėlių šakniavaisių masę. Didžiausias naudotas nuotekų dumblo kiekis šakniavaisių 

masę padidino 4,6 karto. 

1 pav. Vidutinė ridikėlių šakniavaisių masė, g. 

Vidutinis ridikėlių šaknų ilgis. 

Apskaitos metu nustatyta, kad vidutinis ridikėlių šaknų ilgis svyravo 3–3,7 cm ribose. Ridikė-

lių šaknų ilgis kontroliniame mėginyje tik 0,3 cm, t. y. 1,1 karto mažesnis už ridikėlių šaknų ilgį 

mėginyje R25, 0,7 cm, t. y. 1,2 karto mažesnė už šaknų ilgį mėginyje R50 ir 1,2 karto (0,7 cm) ma-
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žesnė už ridikėlių šaknų ilgį R75 mėginyje (2 pav., 5.  Priedas). Skirtingi nuotekų dumblo kiekiai ridi-

kėlių šaknų ilgių augimui didelės įtakos neturėjo.  

2 pav. Vidutinis ridikėlių šaknų ilgis, cm. 

 Vidutinis ridikėlių lapų skaičius 

  Apskaitos metu buvo nustatyta, kad vidutinis ridikėlių lapų skaičius visuose mėginiuose svy-

ravo 5–6 vienetų ribose. Ridikėlių lapų skaičius kontroliniame mėginyje 1,1 karto mažesnis nei ridi-

kėlių lapų skaičius mėginiuose R25, R50 ir 1,2 karto mažesnis už ridikėlių lapų skaičių R75 mėginy-

je (3 pav., 5. Priedas). Skirtingi nuotekų dumblo kiekiai ridikėlių lapų skaičiui įtakos neturėjo. 

 

 Kvapniųjų bazilikų biometriniai rodikliai 
 

 Vidutinis kvapniųjų bazilikų stiebų storis. 

 Apskaitos metu nustatyta, kad vidutinis bazilikų stiebų storis svyravo 2,6–3,4 mm ribose. Bazi-

likų stiebų storis kontroliniame mėginyje 1,07 karto didesnis už bazilikų stiebų storį mėginyje B25 ir 

1,03 karto didesnis už stiebų storį mėginyje B50. Mėginio B75 bazilikų vidutinis stiebų storis 1,21 

karto didesnis už stiebų storį kontroliniame mėginyje (4 pav., 8. Priedas). Dirvožemyje su didžiausiu 

kiekiu nuotekų dumblo, bazilikų stiebai storesni už kontrolinio mėginio stiebų storį.  

3 pav. Vidutinis ridikėlių lapų skaičius, vnt. 

4 pav. Vidutinis kvapniųjų bazilikų stiebų storis, mm. 

 Vidutinė kvapniųjų bazilikų šaknų masė. 

 Apskaitos metu nustatyta, kad vidutinė bazilikų šaknų masė svyravo 0,5–1,3 g ribose. Bazilikų 

vidutinė šaknų masė kontroliniame mėginyje lygi bazilikų šaknų masei mėginyje B25, 1,4 karto di-

desnė už šaknų masę mėginyje B50 ir 1,85 karto mažesnė už bazilikų šaknų masę B75mėginyje (5 

pav., 8. Priedas). Dirvožemyje su didžiausiu kiekiu nuotekų dumblo, vidutinė bazilikų šaknų masė 

didžiausia, didesnė už šaknų masę kontroliniame mėginyje 1,85 karto. 
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5 pav. Vidutinė kvapniųjų bazilikų šaknų masė, g 

 Vidutinis kvapniųjų bazilikų šaknų ilgis. 

 Apskaitos metu nustatyta, kad vidutinis bazilikų šaknų ilgis svyravo 3,0–3,7 cm ribose. Bazili-

kų šaknų ilgis kontroliniame mėginyje 1,1 karto mažesnis už bazilikų šaknų ilgį mėginyje B25, 1,2 

karto mažesnis už šaknų ilgį mėginiuose B50 ir B75 (6 pav., 7. Priedas). Skirtingi nuotekų dumblo 

kiekiai bazilikų šaknų ilgį didino 1,1–1,2 karto. 

6 pav. Vidutinis kvapniųjų bazilikų šaknų ilgis, cm 

 Vidutinis kvapniųjų bazilikų lapų skaičius. 

 Apskaitos metu nustatyta, kad vidutinis bazilikųlapų skaičius svyravo 10–12 vienetų ribose. 

Bazilikų lapų skaičius kontroliniame mėginyje, mėginiuose B25 ir B50 yra vienodas. Mėginyje B75 

bazilikų lapų skaičius 1,2 karto didesnis už lapų skaičių kontroliniame mėginyje (7 pav., 7. Priedas). 

Bazilikai, augę dirvožemyje su didžiausiu kiekiu nuotekų dumblo, užaugino daugiausia lapų. 

7 pav. Vidutinis kvapniųjų bazilikų lapų skaičius, vnt.  

 Vidutinis kvapniųjų bazilikų žaliosios masės kiekis. 

 Apskaitos metu nustatyta, jog vidutinis bazilikų žaliosios masės kiekis svyravo 2,6–4,9 g ribo-

se. Bazilikų žaliosios masės kiekis kontroliniame mėginyje buvo didesnis už žaliosios masės kiekius 

mėginiuose B25 ir B50 atitinkamai 1,5 ir 1,2 karto. Tik bazilikų žaliosios masės kiekis mėginyje B75 

1,3 karto didesnė už kontrolinio mėginio bazilikų žaliosios masės kiekį (8 pav., 7. Priedas). Dirvo-

žemyje su didžiausiu kiekiu nuotekų dumblo augusių bazilikų žaliosios masės kiekis 1,3 karto dides-

nis už žaliosios masės kiekį kontroliniame mėginyje.  
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8 pav. Vidutinis kvapniųjų bazilikų žaliosios masės kiekis, g 

          Vidutinis kvapniųjų bazilikų aukštis.   

          Nustatyta, kad vidutinis bazilikų aukštis svyravo 11,4–15,8 cm ribose. Kontroliniame mėginyje 

augusių bazilikų aukštis buvo žemesnis nei bazilikų aukštis mėginiuose B75 ir B50, atitinkamai 1,2 ir 

1,0 karto. Bazilikų aukštis mėginyje B25 1,2 karto mažesnis už kontrolinio mėginio bazilikų aukštį (9 

pav., 2. Priedas). Dirvožemyje su didžiausiu nuotekų dumblo kiekiu augusių bazilikų aukštis 1,2 karto 

didesnis už kontrolinio mėginio bazilikų aukštį. 

9 pav. Vidutinis kvapniųjų bazilikų aukštis, cm  

 Kvapniųjų bazilikų aukščio kitimas. 

         Stebimu laikotarpiu bazilikų aukščio prieaugiai skirtingi (12. Priedas). Didžiausias prieaugis 

kontroliniame mėginyje nustatytas trečiąją stebėjimo savaitę, kai augalai paaugo 3,7 cm (10 pav. C, 

8. Priedas). Pirmą, antrą ir ketvirtą stebėjimo savaites kontroliniuose mėginiuose prieaugis vienodas, 

apie 2 cm. Pirmą ir trečią stebėjimo savaites kontroliniuose mėginiuose augusių augalų prieaugis di-

desnis, nei augalų prieaugis kituose mėginiuose (10 pav. A ir C). Antrą ir ketvirtą stebėjimo savaites 

nustatytas didžiausias aukščio prieaugis B75 mėginiuose. Ketvirtą savaitę jis siekė 6,5 cm (10 pav. 

D). Mažiausias bazilikų aukščio prieaugis nustatytas antrą savaitę  mėginiuose B50 (0,5 cm) ir mėgi-

nyje B25 – 0,5 cm (10 pav. B), bei trečią stebėjimo savaitę mėginyje B75, kur bazilikai paaugo 0,4 

cm (10 pav. C).  
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Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 



Sūduva 

LIFTAS 

Pranešėjas Benas Zdancevičius,  Salomėjos Nėries pagr. mokyklos mokinys 

Konsultavo mokytoja  Lina Gručkiūnienė 

https://we.tl/t-QBH702iWyr  
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Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 

arba nuoroda: 

https://we.tl/t-QBH702iWyr


Sūduva 

POPIERIAUS PERDIRBIMAS 

Pranešėja Viltė Almonaitytė,  Salomėjos Nėries pagr. mokykla, 8A kl. 

Konsultavo mokytoja  Lina Gručkiūnienė 

  

 

 Visų mūsų namuose yra daug popieriaus 

pakuočių, makulatūros, nereikalingų popieriaus 

užrašų, kuriuos galime perdirbti. Perdirbę 1 toną 

popieriaus, išsaugome 17 medžių, sutaupome 27 

000 litrų vandens ir tiek energijos, kad 6 mėne-

sius galėtume apšildyti vidutinio dydžio namą. 

Perdirbamo popieriaus masės gamyba 

 Nereikalingos popieriaus atliekos susmulkinamos ir sumaišomos su van-

deniu, taip paruošiama popieriaus masė tolimesniam perdirbimui. 

 Perdirbamo popieriaus masėje gausu spaudos dažų ir kitų teršalų (klijų, 

užpildų, plastiko likučių ir t.t.), kuriuos svarbu pašalinti. Net ir maži šių 

priemaišų likučiai, patekę į aplinką, gali sukelti neigiamą poveikį. Todėl 

svarbu juos pašalinti ir tinkamai utilizuoti. 

   Populiarus teršalų iš popieriaus masės šalinimo metodas yra FLOTACIJA. 

 Popieriaus perdirbimo metu pašalinsime spaudos dažus ir 

kitas priemaišas, todėl toks popierius nedarys jokios žalos aplinkai 

ir žemei. 

 Flotacija 

 Mažos teršalų dalelės esančios perdirbamo popieriaus masė-

je gali būti pašalinamos flotacijos būdu. Į paruoštą masę įdedama 

PAM (paviršiaus aktyvioji medžiaga), paprasčiau muilas, kuris suteiks putas. Į masę įdedamas siurbliu-

kas, kuris tiekia oro srovę ir susidaro burbulai. Dėl perdirbamo popieriaus masėje pridėto PAM ir oro 

burbulų susidaro putos, kurių pagalba iš masės pašalinamos priemaišos. 

 Perdirbto popieriaus gaminiai 

 Pasaulyje vis sparčiau naudojami iš perdirbto popieriaus 

gauti gaminiai. Dažnai sunku atskirti kopijavimo popierių, kuris 

yra pagamintas iš perdirbto popieriaus, nes plika akimi nesimato 

skirtumų. Mūsų buityje naudojamas tualetinis popierius,  kiauši-

nių dėklai, pakavimo priemonės dažnais atvejais yra gauti iš 
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antrinių žaliavų.  

 Šio darbo tikslas buvo pagaminti atvirutes iš perdirbto popieriaus. Tokios atvirutės ne tik nu-

džiugins jo gavėją, bet ir pražys tikromis gėlėmis.  

 Perdirbimo metu atvirutės lape įspaustos gėlių sėklos, pasodintos į žemę po kurio laiko džiugins 

savo žiedais. 

 Atvirutės gamyba 

 Naudojant specialią formą gaunamas naujas popieriaus lapas, kuris nusausinamas, papuošiamas 

ir išdžiovinamas. Atviručių papuošimui naudojame džiovintas gėles, špinatų, aviečių ir ciberžolės mil-

telius. Natūralūs gamtiniai dažikliai ne tik papuošia atvirutę, bet dėl savo antibakterinių savybių ap-

saugos gėlių sėklas nuo pelėsio ar bakterijų. 

  

 Išvada: 

 Šio darbo metu įgijau naujų žinių apie popieriaus perdirbimą ir tinkamą kenksmingų teršalų uti-

lizavimą. Perdirbimo metu vykdomi procesai man buvo nauji ir negirdėti, tačiau paskatino plačiau 

susipažinti su popieriaus pramone. Atlikusi darbą KTU trumpam įsijaučiau į studentės vaidmenį, kas 

mane skatina labiau domėtis gamtos ir technologijų mokslais. Pagaminusi iš perdirbto popieriaus at-

virutes nors ir neženkliai prisidėjau prie aplinkos saugojimo. 
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Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 



Sūduva 

VITAMINO C KIEKIO NUSTATYMAS VAISIUOSE 

Pranešėjos Lėja Bendoraitytė,  Asmera Bulonaitė, Milda Penkaitytė, IIA 

klasės mokinės 

Konsultavo mokytoja  Danutė Leščiukaitienė 

 Šiomis dienomis, kai siaučia įvairios ligos ir žmonės naudoja tiek daug vaistinių preparatų bei 

papildų, dažnai yra užmirštami natūralūs vitaminų šaltiniai. Vitaminas C ypač svarbus organizmui ir 

reikalingas imuninei sistemai stiprinti. Ši tema mus labiausiai sudomino bei paskatino paruošti prakti-

nį darbą, nes yra aktuali kiekvienam žmogui. Taip pat išsikėlėme klausimą, ar mūsų organizmas gali 

gauti pakankamą kiekį vitamino C tik iš įvairių vaisių ar jų sulčių, todėl nusprendėme tai išsiaiškinti 

atlikdamos tyrimą.  
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Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 



Sūduva 

IŠORINĖS BATERIJOS ĮKROVIMO,  PANAUDOJANT HIBRIDINĘ 

SAULĖS IR VĖJO SISTEMĄ, TYRIMAS 

Pranešėja Gabija Krunkauskaitė, IID klasės mokinė 

Konsultavo mokytoja  Irena Skamarakienė 

Įvadas 

 Ekologinės problemos yra įvairiapusės, susijusios su žmogaus ir gamtos tarpusavio santykiu ir 

pasireiškia visuose mūsų planetos regionuose. Nepaisant šalių ekonomikos lygio, visame pasaulyje 

vyksta pokyčiai atmosferoje, Pasaulio vandenyne, Žemės paviršiuje. Gerai žinoma atsinaujinančios 

nauda – jos pagalba galima sumažinti globalinio atšilimo padarinius, padeda sutaupyti. Šiuo metu  

sparčiai populiarėja hibridinės sistemos, dėl jų tinkamumo vietovėms, kuriose vyrauja permainingi 

orai bei jų dalių sugebėjimo papildyti viena kitos trūkumus, taip padengiant energijos gaminimo 

nuostolius. Įprastai jos yra sudarytos iš dviejų dalių pvz. saulės elementų ir vėjo jėgainės, tačiau  gali 

būti sudarytos ir iš daugiau. Populiariausios šio metu yra saulės ir vėjo hibridinės sistemos, nes nau-

dojant kombinuotą, iš saulės ir vėjo gaunamą energiją galime užtikrinti pastovų energijos gavimą 

skirtingomis meteorologinėmis sąlygomis. 

Problema 

 Alternatyvūs elektros energijos gavimo būdai aktualūs ne tik siekiantiems sutaupyti ar stabdyti 

klimatokaitą, tačiau ir mėgstantiems keliauti automobiliu, praleisti keletą dienų gamtoje be galimy-

bės naudoti įprastus elektros šaltinius, leisti laiką nuo miesto nutolusiame sode ir t.t. . Tokiomis sąly-

gomis gali praversti mažesni saulės ir vėjo jėgainių principu veikiantys prietaisai skirti įkrauti smul-

kius, kasdienos buityje naudojamus prietaisus (išorinę bateriją, išmanųjį telefoną).  

Darbo tikslas ir uždaviniai 

Tikslas: ištir ti hibr idinės saulės ir  vėjo jėgainės pr incipu veikiančio pr ietaiso panaudoji-

mą praktikoje, Lietuvos klimato sąlygomis.  

Uždaviniai:  

 • Sukonstruoti prietaisą skirtą išorinės baterijos krovimui, naudojantį kombinuotą saulės ir vė-

jo energiją. 

• Ištirti prietaiso efektyvumą Lietuvos klimato sąlygomis. 

 • Nustatyti, kokiomis meteorologinėmis sąlygomis hibridinė saulės ir vėjo sistema veikia efek-

tyviausiai. 
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• Atliekant stebėjimus skirtingomis oro sąlygomis, ištirti galimus prietaiso privalumu ir trūku-

mus bei rasti jų sprendimo būdus.  

Darbo metodika 

 Priemonės: medžio faneros plokštė, varžtai, vėjo energijos generator ius, sparnuotė, saulės 

elemento modulis, įtampos kontroleris, laidai, jungtys, 7 Ah akumuliatorius, Xplorer GLX, liuksmet-

ras. 

 Darbo eiga: 

        •  Sukonstruojama hibridinė saulės ir vėjo sistema.  

 • Hibridinė saulės ir vėjo sistema panaudojama krauti 400 mAh 14,8 Wh talpos išorinę bateriją. 

 • 12 dienų, skirtingomis meteorologinėmis sąlygomis, fiksuojamas baterijos įkrovimo laikas. 

 • 5 dienas po 15 minučių stebimas vėjo greičio, oro temperatūros, apšviestumo kitimas. 

 • Fiksuojamas akumuliatoriaus įtampos pokytis. 

 • Atliekama išsami duomenų analizė, padaromos išvados ir numatomi tolimesni eksperimento 

etapai. 

Darbo rezultatai 

  1. Sukonstruota hibridinė saulės ir vėjo sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Fiksuotas ir palygintas išorinės baterijos įsikrovimo laikas, panaudojant hibridinę saulės ir 

vėjo sistemą, esant skirtingoms meteorologinėms sąlygoms. 

58 



 3. Atlikti penki bandymai Xplorer GLX įrenginiu, kurių metu penkiolika minučių buvo fiksuoja-

mas vėjo greičio ir oro temperatūros kitimas. 

       1 bandymas: 

       1.1.  Vėjo greičio matavimas. 

 

   1.2.  Oro temperatūros matavimas. 
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Sūduva 

VANDENS RATAS 

Pranešėja Emilija Mekšraitytė, Salomėjos Nėries pagr. mokykla, 8A kl. 

Konsultavo mokytoja  Lina Gručkiūnienė 

 Darbo tikslas:  Pamatyti, kaip veikia skir tingos  fizikinės jėgos ir  dėsniai. 

 Darbo priemonės: 

  Tuščia skardinė; 

  Šiaudelis; 

  Mediniai pagaliukai; 

  Karšti klijai; 

  Butelių kamšteliai. 

 Gaminimo procesas: 

 1.  Medinius pagaliukus ir butelių kamštelius su karštais klijais  

suklijavau kartu taip, kad jie suformuotų ratą; 

 2. Skardinės priekyje padariau skylutę; 

 3. Prie skylutės priklijavau šiaudelį; 

 4. Iš pagaliukų padariau pagrindą, ant kurio stovės skardinė; 

 5. Su likusiais pagaliukais sutvirtinau ratą. 

 Medžiagų savybės – degus, neatsparus smūgiams, atsparus vandeniui. 

 Dėsniai: Gravitacijos, kūnų saveikos, trečiasis Niutono dėsnis. 

 Veikimo principas: Vandens ratas yra įrenginio tipas, kur is naudoja tekančio ar krintančio 

vandens panašumus, taip generuodamas energiją. Taip gaminasi kinetinė bei potencinė energija. 

 Kompetencija: Atlikdama šį darbą sužinojau, kokių rūšių  energija gaminasi vandens rato 

veikimo metu, prisiminiau fizikinius dėsnius bei medžiagos savybes. 
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Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 



Sūduva 

SKRAIDANČIO DRUGELIO MODELIS 

Pranešėja Milda Kalavinskaitė, Salomėjos Nėries pagr. mokykla. 8A kl. 

Konsultavo mokytoja  Lina Gručkiūnienė 

  Šio projektinio darbo tikslas – iš antrinių žaliavų sukurti naują daiktą, mechanizmą, dekoraci-

ją ar kitką. 

  Mano idėja – skrendančio drugelio mechanizmas. 

 Priemonės: liniuotė, peiliukas popier iui, karštų klijų pistoletas, yla, replės, žirklės. 

 Medžiagos: kar tonas, popier ius, klijai, mediniai pagaliukai, viela, veržlės. 

 Gamybos procesas: 

   Iškirpau ir išpjoviau visas detales, suklijavau skridinius ir užmoviau ant pagaliuko, padariau 

rankenėlę.  

   Suklijavau sienas, susikarpiau pagaliukus reikiamu ilgiu. 

       Iškirpau sparnus ir iš pagaliukų išpjoviau kūnelį drugeliui.  

   Drugelį pritvirtinau klijais prie pagaliuko, sparnus prie kūnelio – vielute. Visus pagaliukus 

sudėjau į jiems padarytas vietas ir apačioje priklijavau veržles. 

  Kartonas – storas, kietas, vienassluoksnis ir daugiassluoksnis popierius. Paveikus klimati-

niams veiksniams greitai suyra. 

       Mediens – gamtinis produktas, lengvai apdorojama. 

  Geležis  – plastiškas metalas, kalus, lengvai štam-

puojamas. 

   Plastikas – polimerinė medžiaga, plastiškas 150–250o C 

temperatūroje. 

  Prie pagaliuko, ant kurio sukasi diskai, yra rankenėlė – 

petys. Jis sukamas suka pagaliuką ir ant jo esančius 3 skridinius, 

kurie sumauti skirtingai ir vienas po kito kilnoja kitus pagaliukus, 

kurie pakelia drugelio sparnus ir kūnelį. Taip sudaroma iliuzija, kad 

drugelis skrenda. 
 

 Šis darbas buvo labai įdomus. Taip pat buvo smagu pamatyti 

draugų idėjas. Mano darbas užtruko ilgai, bet dabar labiau suprantu 

kaip veikia petys, skridiniai ir kur juos galima panaudoti. 

 Išvada: 

 1. Tokie darbai padeda geriau suprastitemas, pasisemti idėjų. 

 2. Projektinių darbų pristatymų metu lavinamos kompetencijos kaip viešasis kalbėjimas, kūry-

bingumas, komunikavimas, pažinimas ir iniciatyvumas. 
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Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 



Sūduva 

MINERALINIO VANDENS POVEIKIS RIDIKĖLIŲ AUGIMUI,  

JŲ PRODUKTYVUMUI SKIRTINGOS GRANULIOMETRINĖS  

SUDĖTIES DIRVOŽEMIUOSE 

Pranešėja Miglena Zizaitė,  IV D klasės mokinė 

Konsultavo mokytoja  Daiva Paškauskienė 

ĮVADAS 

 

Augalui yra būtini makroelementai (azotas,kalis, fosforas), mikroelementai (siera,magnis, kal-

cis), ultramikroelementai (manganas, boras, geležis, varis, silicis, cinkas), jie yra svarbūs augalo gyvy-

biniams procesams. Pastoviai dirvoje auginant augalus natūraliai organinių medžiagų mažėja, todėl jie 

tręšiami sintetinėmis ir organinėmis trąšomis. Trąšų perteklius, kuris nėra išplaunamas į vandens telki-

nius, lieka augaluose, taip kenkdamas valgančiam šiuos augalus žmogui, bei skatindamas eutrofikaci-

jos procesą. Mineralinių medžiagų, būtinų augalų augimui, yra mineraliniuose vandenyse. Man kilo 

idėja nustatyti mineralinio vandens poveikį augalų augimui. Tam, kad tai išsiaiškinčiau, auginau ridi-

kėlius, kuriuos laisčiau trimis mineraliniais vandenimis, kuriuose yra skirtingas magnio, natrio, chlo-

ridų, kalcio, sulfatų, kalio, hidrokarbonatų kiekis. Mineralinių vandenų „Birutė“ ir „Rasa“ sudėtyje yra 

pakankamai didelės natrio, kalcio, chloridų, hidrokarbonatų jonų koncentracijos.„Rasa light“ yra san-

tykinai nedidelės visų jonų koncentracijos. Mineraliniame vandenyje „Rasa“ yra daugiau kalio jonų nei 

kituose tyrimui naudotuose vandenyse. Augalus auginau skirtingos granuliometrinės sudėties dirvo-

žemiuose. Vienas iš šių dirvožemių buvo priemolis, kuris yra gan smulkios granuliometrinės sudėties, 

todėl jo dalelės sudaro didesnį paviršiaus plotą, kuris padeda geriau išlaikyti vandenį ir mineralines 

medžiagas. Kitas pasirinktas dirvožemis buvo smėlžemis, kuris yra stambios granuliometrinės sudė-

ties, todėl dirvožemio dalelės sudaro mažą paviršiaus plotą ir mineralinės medžiagos ilgai neišlieka, 

yra greitai išplaunamos. 

Nustačius mineralinį vandenį,turėjusį didžiausią poveikį ridikėlių produktyvumui, būtų gali-

ma juo laistyti augalus, auginamus kambaryje ar šiltnamyje, arba jį naudoti kaip trąšą teritorijose, ku-

riose yra mineralinio vandens gręžiniai, turintys skirtingus kiekius mineralinių medžiagų. Tokiu būdu 

būtų sutaupomi pinigai, skirti neorganinėms trąšoms pirkti,naudojamas lengvesnis tręšimo būdas ir ne-

teršiama aplinka. 

Darbo tikslas: 

Nustatyti mineralinių vandenų poveikį ridikėlių augimui ir vystymuisi, auginant juos skirtin-

gos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose. 
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Darbo uždaviniai: 

Nustatyti ridikėlių, augintų priemolyje, biometrinius rodiklius ir įvertinti tiriamųjų mineralinių 

vandenų poveikį jiems. 

Nustatyti ridikėlių, augintų smėlžemyje, biometrinius rodiklius ir įvertinti tiriamųjų mineralinių 

vandenų poveikį jiems. 

 LITERATŪROS APŽVALGA 

 Augaluose rasta daugiau kaip 70 cheminių elementų, daugumos jų (dar ne visų) funkcija išaiš-

kinta. Anglų profesorius apžvalgoje, išleistoje Oxfordo moksliniame žurnale „Annals of Botany“, tei-

gia, jog kalcis įeina į kai kurių fermentų sudėtį, jo yra ląstelės membranoje, nuo jo priklauso membra-

nos laidumas (P. J. White, 2003). Kalcis, kalcio pektato pavidalu, yra atsakingas už augalų ląstelių 

sienelių tvirtumą. Kai trūksta kalcio, jauni lapai ir ūgliai, jauni  audiniai šaknų galiukuose dažnai iš-

sikraipo dėl netinkamo ląstelių sienelių augimo (T. Buechel,2021). 

Magnis yra vienas iš svarbiausių makroelementų, reikalingas audinių struktūroms susidaryti, 

dalyvaujantis daugelyje fermentinių reakcijų (W. Guo,2015). 

D. Iškauskas, Vilniaus Universiteto magistrantas, 2014 metais tyrė skystųjų amidinio azoto trą-

šų su magniu poveikį vasariniams kviečiams. Nustatė, kad pasėlių baltymingumas kryptingai didėja, 

didėjant trąšų kiekiui (D. Iškauskas, 2014 m.). 

Visų organizmų pHpalaikymui ląstelėse yra reikalingi hidrokarbonatai (C. Poschenrieder,2018). 

2006 metais Tuniso mokslininkai tyrė dvi skirtingo jautrumo hidrokarbonatams žirnių veisles, kurios 

vieną mėnesį augintos specialiame maistiniame tirpale su tam tikru hidrokarbonatų kiekiu. Jie nusta-

tė, kad hidrokarbonatai padidino augalų šaknų ir ūglių santykį daugiau jautresnėje hidrokarbonatams 

žirnių veislėje nei hidrokarbonatams tolerantiškoje. (K. Zribi, 2006). 

Ispanų mokslininkas J. M. Colmenero-Flores teigia, kad makroelementas chloras turi įtakos 

greitesnei CO2 difuzijai į lapo mezofilį, lapų ir šaknų ląstelių augimui, augalo biomasės didėjimui ir 

geresniam vandens ir azoto panaudojimui (J. M. Colmenero-Flores, 2019). 

Kalis, kaip viena iš svarbiausių mineralinių medžiagų, lemia augalininkystės kokybę, derlingu-

mą bei dalyvauja įvairiuose augalų fiziologiniuose procesuose (Y. Wang, 2013).VU magistrantė, at-

likdama magistrinį darbą, miežius tręšė kalio trąšomis, kurias maišė su EPSO Microtop trąšomis. 

Nustatė, kad augalai, tręšti kalio trąšomis su EPSO Microtop/ užaugina didesnės masės sėklas nei 

tręšti tik kalio trąšomis (E. Mikšytė, 2009). 

R. D. Harter1983 m. tyrė dirvožemio pH poveikįcinko, vario, nikelio ir švino adsorbcijai. Jis 

nustatė, kad nuo dirvožemio pH priklauso vario, švino ir cinko kiekis dirvožemyje. Pastebėjo, kad kai 

pH 7,0–7,5 smarkiai padidėja šių cheminių elementų kiekiai dirvožemyje (R. D. Harter, 1983 m.). 

2006 metais Irane esančio Bu-Ali Sina universiteto studentai Z. Kolahchi ir M. Jalali nagrinėjo 

kalio adsorbciją smėlžemyje. Jie nustatė, kad smėlingo dirvožemio augalus laistant didele kalcio ir 

kitų katijonų koncentracija iš šio dirvožemio išplaunama didesnis kiekis kalio (Z. Kolahchi, 2006 m.). 

Elementų trūkumo ar toksiškumo tikimybė skirtingos granuliometrinės struktūros dirvožemiuose yra  
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skirtinga. 

2013 metais kroatų mokslininkė S. Pekeč atliko tyrimą, kurio tikslas parodyti dirvožemio rū-

šies ir vandens sulaikymo ryšį skirtingame vandens slėgyje. Ji nustatė, kad pasėliams prieinamo van-

dens daugiausia yra molio ir priemolio dirvožemiuose. Prieinamo vandens mažiausia – smėlio, pries-

mėlio, priesmėlio su molio priemaiša dirvožemiuose (S. Pekeč, 2013). 
 

TYRIMO METODIKA 
 

Tyrimas atliktas birželio 6–30 dienomis. 

Tyrimui naudojamos priemonės.  

Keturi 36x12x12 cm dydžio indeliai; 

Žemė (priemolis, smėlžemis); 

Ridikėlių sėklos (National 2vidutiniškai ankstyvos veislės); 

Svarstyklės; 

PH matuoklis (PHMT-M21-001); 

Liniuotė,slankmatis; 

200 ml stiklinė. 

2. Tyrimui naudojami mineraliniai vandenys. 

Tyrimui naudojami mineraliniai vandenys – „Rasa light“, „Birutė“, „Rasa“. Jų sudėtis pateikta 

1 lentelėje. 

1 lentelė. Tyrimui naudojamų mineralinių vandenų „Rasa light“, „Birutė“, „Rasa“ sudėtis. 

 

Indelių, mėginiams sėti, paruošimas. 

Į keturis 36x12x12 cm dydžio indelius įdedama smėlžemio, į kitus 4 tokio pat dydžio inde-

lius įdedama priemolio žemių. Indeliai sužymimi. Kiekviename indelyje pasėjama po10sėklų. 

Mėginių paruošimas. 

Mėginys Nr. 1 (kontrolinis) – ridikėlių sėklos sodinamos į priemolį ir laistomos vandeniu 

iš vandentiekio. 

Mėginys Nr. 2 –ridikėlių sėklos sodinamos į priemolį ir laistomos mineraliniu vandeniu  

Medžiagos pavadinimas 

Medžiagų kiekiai mineraliniuose vandenyse (mg/l) 

„Rasa light“ „Birutė“ „Rasa“ 

Natris 9 650 551 

Kalcis 64 186 621 

Magnis 13 81 160 

Hidrokarbonatai 247 243 268 

Kalis 3 6 14 

Fluoras 0,31 - 0,39 

Sulfatai 6 375 86 

Chloridai 21 1204 2189 
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„Birutė“. 

 Mėginys Nr. 3 –ridikėlių sėklos sodinamos į priemolį ir laistomos mineraliniu vandeniu „Rasa“. 

 Mėginys Nr. 4 –ridikėlių sėklos sodinamos į priemolį ir laistomos mineraliniu vandeniu „Rasa 

Light“. 

 Mėginys Nr. 5 (kontrolinis) –ridikėlių sėklos sodinamos į smėlžemį ir laistomos vandeniu iš 

vandentiekio. 

 Mėginys Nr. 6 –ridikėlių sėklos sodinamos į smėlžemį ir laistomos mineraliniu vandeniu 

„Birutė“. 

 Mėginys Nr. 7 –ridikėlių sėklos sodinamos į smėlžemį ir laistomos mineraliniu vandeniu „Rasa“. 

 Mėginys Nr. 8 –ridikėlių sėklos sodinamos į smėlžemį ir laistomos mineraliniu vandeniu „Rasa 

Light“. 

 Visi mėginiai laistomi vienodu kiekiu vandens, kas savaitę išpilant po 200 ml mineralinio van-

dens, esant poreikiui, papildomai palaistomi vandeniu iš vandentiekio.Sėklos pasėtos birželio 6 d., 

augalai auginti iki birželio 30 d.Tyrimo metu temperatūra svyravo nuo 9 oC iki 35 oC. 

 - 
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Sūduva 

VILKAVIŠKIO PAEŽERIŲ EŽERO VANDENS FIZIKINĖ   

IR CHEMINĖ ANALIZĖ 

Pranešėja Deimantė Kušlytė, IVB klasės mokinė 

Konsultavo mokytoja  Rasa Tremnerienė 

 Problema: 

 • Kodėl Paežerių ežeras taip greitai dumblėja?  

   • Ar tam tur i įtakos vandens cheminė sudėtis?  

 Temos aktualumas 

 • Paežerių ežero vandens cheminė analizė aktuali tuo, jog šis ežeras yra viena iš pagrindinių Vil-

kaviškio rajono pramogų vietų vasaros sezonu.  

 Tyrimo tikslas 

 • Atlikti Vilkaviškio miesto Paežerių ežero vandens fizikinę ir cheminę analizę. 

 Tyrimo uždaviniai 

 • Nustatyti Paežerių ežero vandens fizikines savybes. 

 • Ištirti Paežerių ežero vandens cheminę sudėtį. 

 • Palyginti Paežerių ežero vandens užterštumą su Lūšių ir Žiežulio ežerais. 

 • Atlikti ežero vandens analizės apibendrinimus. 

 Brandos darbo rengimo planas 

  

 

  

 

 

 

 • Surinkti vandens mėginius iš Vilkaviškio, 

Paežerių dvaro, Patunkiškių kaimo pakrančių bei 

ežero vidurio (2 metrų gylio).  

 • Išsiaiškinti vandens fizikines savybes 

(kvapą, spalvą, temperatūrą, vandens skaidrumą). 

 • Atliekant tyrimus išsiaiškinti vandens che-

minę sudėtį. 
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 Literatūros apžvalga 
 

 Eutrofikacija yra reiškinys, kai dėl per didelio maistinių medžiagų kiekio vandenyje per-

nelyg išveši dumbliai ir kita augmenija, sutrinka organizmų pusiausvyra.  

 Mūsų naudojamos priemonės veikia ne tik nešvarumus, bet ir mūsų sveikatą. Jeigu užterštas 

vanduo patektų į aplinką  – dirvožemį, gruntinį vandenį, upes, ežerus, jūras – sukeltų ilgalaikį 

neigiamą poveikį vandens telkiniams ir visai ekosistemai. Kad taip nenutiktų, nuotekas būtina saugiai 

surinkti ir teršalus išvalyti. 

 Aukštas pH suardo pesticido molekulę, o kietame vandenyje esantys katijonai sur iša 

suardytas dalis į neveiksmingas molekules, taip sumažindamas efektyvumą. Pesticidai - medžiagos, 

dažniausiai naudojamos žemės ūkyje, skirtos susidoroti su nepageidaujamais organizmais, tačiau jos 

gali būti toksiškos žmonėms bei gyvūnams. Vandens kietumą lemia jame ištirpę druskos (kalcio ir 

magnio hidrokarbonatai, sulfatai, chloridai), kurios nepavojingos žmogaus sveikatai. 

 Vandeniui spalvą, kvapą ar skonį suteikia jame ištirpusios įvair ios pr iemaišos. Pavyzdžiui, 

didelis geležies kiekis gali vandenį nudažyti rusvai ruda spalva, manganas suteikia juodą, dumbliai – 

melsvą ar žalsvą atspalvį. Įvairūs cheminiai junginiai vandeniui gali suteikti specifinį kvapą. 

Pavyzdžiui, vandenilio sulfidas arba sieros vandenilis – supuvusio kiaušinio, chloras – medicininių 

preparatų, žalieji dumbliai – žemės, dumblo kvapą. 
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Sūduva 

EKOLOGIŠKAS TRAUKINYS 

Pranešėjas Augustė Juozelytė, Salomėjos Nėries pagr. mokyklos 8D kl.  

Konsultavo mokytoja  Lina Gručkiūnienė  

 Tikslas. Gilinti žinias, ugdyti kūrybiškumą ir žinoti, kaip galime tausoti gamtą ir panaudoti ne-

bereikalingus daiktus. 

 Kokias priemones naudojau?  

 Indelis nuo majonezo; Skardinė nuo kavos indelio; Diskai; Kamštukai; Ratukai nuo senos vai-

kiškos lovytės;  Varžtai; Veržlės; Metalo juostelės; Indelis nuo grąžtų laikiklio. 

 Kaip gaminau? 

 Pirmiausiai pritvirtinau majonezo indelį prie kavos skardinės, po to prie jų pritvirtinau ratus. 

Galinius ir priekinius ratus pritvirtinau su veržlėmis, po to priekinius ratus sujungiau metalo juostele. 

Lempas padariau iš kamštelių, juos priklijavau karštais klijais. Po to kaminui gaminti padariau skar-

dinėje skylę ir taip pritvirtinau pailgą vamzdelį. 

 Koks veikimo principas? 

 a) stumiant važiuoja; b) priekyje galima pritvirtinti virvutę. 

 Kokios yra medžiagų savybės? 

 Visos medžiagos yra netirpios, dėl to galima laikyti lauke. 

 Kur panaudosiu? 

 Traukinys gali būti naudojamas kaip žaislas arba kaip inter-

jero detalė. 

 Kaip saugau gamtą? 

 Visos panaudotos priemonės yra ilgai yrančios gamtoje, jas galėjau lengvai išmesti į tam skirtą 

konteinerį, bet taip nepasielgiau ir sugalvojusi padariau traukinį. 

 Kokį fizikos dėsnį randu šiame darbe? 

  Inercijos dėsnis; 

  Kai traukinio kitas kūnas nepaveikia, jis išlaiko rimtį arba 

juda tiesiai ir tolygiai. 

 Kokias kompetencijas lavinau? 

 Kūrybiškumą, kruopštumą. 
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Sūduva 

KAIP ATSIRADO PASAULIS: AR  MOKSLINIS POŽIŪRIS  

PRIEŠTARAUJA  RELIGINEI  PASAULIO SUKŪRIMO TEORIJAI?  

Pranešėja Gabija Krunkauskaitė, IID kl. klasės mokinė 

Konsultavo mokytoja  Eglė Čiaučionaitė  

69 

 Neabejojama, jog žmogus nuo pat savo egzistavimo 

pradžios siekė tiesos pažinimo. Pradedant savimi, šalia e-

sančiu gyvūnu ar žmogumi, baigiant klausimu, kodėl ir kam 

jis ir viskas aplinkui apskritai egzistuoja.  

 Būtent žmogaus smalsumas yra dingstis, dėl kurios 

turime galybę teorijų, kodėl ir kaip atsirado pasaulis, bei 

visa, kas jame. Tačiau žmogaus protas kviečia rasti raciona-

liausią paaiškinimą. Nesudėtinga pasiklysti tokioje gausy-

bėje, todėl svarbu kritiškai įvertinti bet kurį pasaulio sukūri-

mo modelį, nesvarbu, ar tai yra sekuliarusis, ar religinis po-

žiūris. Istorijos perspektyvoje galime stebėti, jog diskusija 

tarp tikėjimą bei mokslinį požiūrį atstovaujančiųjų kartais 

pavirsdavo gana aršiu konfliktu.  Verta paminėti, jog dis-

kusijos paaštrėjimas ypač pastebimas pirmojoje XX a. pusėje, kada Dž. Lemetras, belgų fizikas bei 

katalikų kunigas, publikavo ,,Pirmykščio atomo teoriją‘‘, vėliau žinomą, kaip Didžiojo sprogimo te-

oriją. Kartais ši priešprieša nevertai yra dirbtinai kuriama. Krikščionys fundamentalistai yra linkę at-

mesti bet kokius mokslinius aiškinimus apie pasaulio atsiradimą bei propaguoti kreacionizmą, todėl 

svarbu pabrėžti, jog šiame darbe religijos pusę atstovaujantys argumentai yra paremti Katalikų Baž-

nyčios, kuri iš esmės atmeta kreacioniztines teorijas, mokymu. Pats tikriausias būdas nepastebėti tie-

sos – tai apsimesti, kad ją žinai“ (Allportas. 1998: 27).  

 Mūsų tikrovė nėra vien fiziniai objektai, mus sudaro kur kas daugiau dalykų. Visuomenėje gy-

venantis žmogus kasdien susiduria su moraliniais klausimais: kas yra gera, o kas yra bloga. Iš to pa-

žįstame, jog žmogus iš prigimties turi moralę bei, kaip minėta anksčiau, žmogaus kelias yra nuolati-

nis tiesos ieškojimas. Žmogaus troškimas suprasti save ir pasaulį yra neatsiejamas nuo žmonijos rai-

dos. Tiek mokslinės teorijos, tiek religinės teorijos veda žmogų į tiesos pažinimą. Anot krikščionybės 

žmogus yra sukurtas laisvei, todėl ir trokšta laisvės, kuri įgaunama pažinus tiesą. Kun. prof. dr. R. 

Skinkaitis teigia: ,,Mokslas ir teologija nėra vienas kitam prieštaraujančios srovės, bet abu reikalingi 

Nuotr.  Eglė Čiaučionaitė, Gabija  

Krunkauskaitė, Benas Ulevičius,  

VDU KTF rektorius.  



Visą pranešimą matysite prisijungę QR kodu 

vienas kito, kad pateiktų išsamesnį tiriamos tikrovės vaizdą ir papildytų vienas kito požiūrius savais 

atradimais“ (Skinkaitis, 2013). 

  Jei žmogaus gyvenimą ir jo ėjimą link tiesos pažinimo įsivaizduosime kaip fizinį kelią, o 

mokslą ir religinį tikėjimą kaip dvi kojas, tvirtai žmogų laikančias ant žemės, pamatysime, kad tas 

kelias nėra lygus, jis yra kalvotas, akmenuotas su kalnais abejonių ir sustojimų, kurie būtini sveiko 

mąstymo vystymuisi. Juk logiška, kad tokiu keliu geriau eiti tvirtai laikantis abejomis kojomis, o ne 

viena ar kita šlubuojant. Žinoma, jei nėra keliami klausimai, o žmogaus gyvenime aklai tikima tik 

viena puse, jis gali net nepastebėti, jog jo viena koja šlubuoja, tačiau toks aklas klaidžiojimas nėra 

ėjimas tiesos link. 

  Kalbant apie pasaulio sukūrimą, dažnai manoma, jog mokslas jokiu būdu negali būti greta reli-

gijos. Daugybė žmonių tiki mitu, jog mokslo žmogus negali tikėti tuo, kas išeina už mums supranta-

mos visatos ribų, o tikintysis negali mąstyti kritiškai, daugiau pasidomėję pamatome, jog tai nėra tie-

sa. Tikintis žmogus privalo mąstyti kritiškai ̶ tai leidžia išlaikyti sveiką nuovoką ir nenukrypti į fana-

tizmą.  

 Vienas svarbiausių tekstų šioje diskusijoje yra Pradžios knyga. Rodos, ji neleidžia priimti 

mokslinių pasiekimų apie visatos amžių, sandarą, istoriją, gyvybės vystymąsi, nes pasakoja apie Die-

vo per šešias dienas sukurtą pasaulį. Nors tai ir dažnai aptariama knyga, kartais pamirštama tiek jos 

paskirtis, tiek literatūrinis žanras. Pamirštama, kad tai ̶ dvasinė knyga, skirta perteikti žinią, kodėl pa-

saulis sukurtas. Todėl Bažnyčia neneigia mokslo atradimų, tačiau mato juos kaip būdą pažinti Dievą 

per jo kūriniją.  

 Dvi pasaulio teorijos – religinė ir mokslinė nėra viena kitos oponentė. Tai gajus mitas, sukurtas 

žmonių, jog galėtų pateisinti savo konkrečias pažiūras, per daug nesiveliant į diskusijas. 
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Sūduva 

MOBILIEJI TELEFONAI. MOBILIŲJŲ TELEFONŲ RAIDA 

Pranešėja Goda Mališkaitė, IC kl. klasės mokinė 

Konsultavo mokytoja  Rima Pėčelienė  
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 Telefonų technologijos labai sparčiai vystosi. Šiandien mes jau galime palyginti, kaip skiriasi 

telefonų protėviai nuo dabartinių mobiliųjų telefonų.  

 Štai 1938 metais buvo išrastos nešiojamos AM bangų radijos. Šios radijos ir vėliau sukurti pa-

našūs įrenginiai buvo naudojami karo tikslams. Tai buvo pirmosios užuominos mobiliesiems telefo-

nams. 

 Ilgai netrukus, jau 1973 metais, Martin Cooper pirmą kartą paskambino privačiai. Tai buvo pir-

masis skambutis mobiliuoju telefonu. Praėjus dvidešimčiai metų, 1995 metų kovo 16 dieną, Lietuvo-

je įvyko pirmasis skambutis 2G ryšiu. 

Bėgant laikui telefonai tapo prieinami visuomenei, išpopuliarėjo. Dabar daugelis žmonių neįsivaiz-

duoja savo kasdienybės be mobiliųjų įrenginių. 

 

 Telefonų evoliucija 

 Tikriausiai ne vieną kartą esate matę telefonų evoliuciją. Mobilieji telefonai dizainu ir funkcijo-

mis prasidėjo nuo 1938 metų, kuomet buvo naudojama pirmoji AM bangų radija JAV armijoje, o bai-

giasi sumaniaisiais telefonais su 5G standartais ir jutiminiais ekranais, kurie fotografuoja, atkuria mu-

ziką ir vaizdo įrašus, galima žaisti. Taip pat ir daugelis kitų funkcijų. Dabar telefonai atstoja daug 

prietaisų, pavyzdžiui, laikrodžius, fotoaparatus, kompasus, taip pat įvairias užrašines, kalendorius ir 

kita. Mobilusis telefonas yra svarbus daugelio žmonių gyvenime. 

 

 Turbūt nepasakytumėte, jog tai yra mobilusis telefonas, tačiau SCR-

194 ir 195 buvo pirmosios nešiojamos AM bangų radijos, pagamintos ar-

mijos poreikiams, o tai galima priskirti mobiliųjų telefonų protėviui. Šis 

įrenginys svėrė apie 13 kg, o bangų aprėpties zona buvo apie 8 km. Plačiai 

buvo naudojami Antrajame pasauliniame kare.  

  

 SCR-300 radijo bangų imtuvas buvo pagamintas Motorola 

kompanijos. Šį kartą naudojo FM radijo bangas, o svėrė daugiau 

nei 15 kg, aprėpties zona siekė apie 4.5 km. Šis aparatas pakeitė 

iki tol naudotus SCR-194 ir SCR-195. 
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 Motorola pagamino pirmąjį įrenginį, kurį buvo jau galima pakelti vie-

na ranka. Pagaminta buvo apie 130000 šių įrenginių ir naudojami kare. AM 

bangų ruožas vėl buvo naudojamas ir svėrė maždaug 2.5 kg, tačiau spindu-

lys siekė tik apie 1.5 km. 

  

 

 Mobili telefono sistema (MTS) 

 1964 m. „Bell system“ pristatė pirmą komercinį mobilių telefonų ser-

visą, pavadintą mobilia telefono sistema. Sistema milžiniška ir svėrė dau-

giau nei 40 kg. Ši paslauga buvo gan brangi ir siekė 30 dolerių per mėnesį 

(šiais laikais tai prilygsta 330 dolerių vertei). Įrenginiai buvo naudojami ko-

munalinių paslaugų tiekėjų, sunkvežimiuose ir žurnalistų. 

 Mobili telefonų apsauga (IMTS) 

 Ši sistema buvo atnaujinta 164 MTS sistema ir tapo du kartus lengves-

nė, siekė apie 20 kg. Metai iš metų buvo stengiamasi sumažinti įrenginį iki 

10 kg. 

 1973 m. su prototipiniu DynaTAC 

(DYNamic Adaptive Total Area Coverage) 

nešiojamuoju telefonu Motorolos viceprezi-

dentas Martin Cooper padarė pirmąjį privatų 

skambutį, tai buvo mobilaus telefono skam-

butis, o ne iš automobilio. Įdomus faktas tai, 

kad paskambino savo konkurentui Joel 

S.Engel iš tuometinės Bell laboratorijos. 
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